לתשעה באב

ב

לכבוד השם יתברך

סידור לתשעה באב
נר מערבי
סידור זה ,שמבוסס על סדור איש מצליח לתשעה באב ,עם שינויים
קלים שאבינו רבי מערבי כהן זצוק"ל ,נהג בכל שנה ושנה לעבור
בתיבה ולנהוג כפי שנהגו רבותיו ואבותיו.
אבא העביר לנו הבנים ,את המסורת והקינות שנהג ביום תשעה באב ,והנחיל
לכולם ,לתלמידיו ולבניו את המורשת השורשית העמוקה.
יהי רצון שהנהגות אלו יעמדו לפנינו לנו לבננו לבני בננו ולכל הדורות.
ותעיד על המסורת והמנהגים שאבינו נהג מילדותו ועד יום פטירתו בז"ך
תשרי תשס"ח.
יהי זכרו ברוך ושזכות סידור זה יצטרף לזכויותיו לפני בורא עולמים.
ושמחזור זה ישמש לכולנו "נר מערבי" על העבר הנפלא שספגנו מאבינו:
הקפדה בנוסח תפילות יום תשעה באב ובאמונתו התמימה בדרך
אבותיו .זכותו הנעלה מזהירה לנו ולבננו להמשיך במסורת
אבותינו עד עולם.
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קינות שלפני ערבית
שָׁ נָׁה בְּשָׁ נָׁה ,שָׁ נָׁה בְּשָׁ נָׁה ,אֶ ְּה ֶגה כְּיֹונָׁה .כִּי עִּיר עֲדִּ ינָׁה,
ָׁהיְּתָׁ ה ְּלזֹונָׁה.
י ְָרדּו ְפ ָלאִיםַ ,מ ְלכָה ְו ַעמָּה .נָשְאּו מְשַ נְאִ ים ,ח ְלי ָּה ְונִזְמָּה.
ִל ְמעֹון פ ְָראִיםָ ,ה ְה ַפְך ְמקֹומָּה .תַ נִים ְוי ַ ְענָהִ ,במְ קֹום שְ כִינָה.
ּונְ ִהי ְוקִינָה ,תַ חַת ְרנָנָה :שָׁ נָׁה בְּשָׁ נָׁה ,שָׁ נָׁה בְּשָׁ נָׁה ,אֶ ְּהגֶה כְּיֹונָׁה .כִּי
עִּיר עֲדִּ ינָׁהָׁ ,היְּתָׁ ה ְּלזֹונָׁה.

ַבמה י ְנּו ַחם ,יֹודְ ָעּה וְרֹו ָאּה .קדָ ר ּובן ָחם ,יֹושְ בִים ְב ִכסְאָ ּה.
אי ָכה תְ נּו ַחם ,וְעֹודָ ּה בְח ְטאָּהּ .ו ְלכָל מְ דִ ינָהָ ,הי ְתָ ה שְ נִינָה.
שנָהָ ,ל ְקחָה ְל ָמנָה :שָׁ נָׁה בְּשָׁ נָׁה ,שָׁ נָׁה בְּשָׁ נָׁה ,אֶ ְּהגֶה כְּיֹונָׁה.
ח ְרפָה ּו ַב ָ
כִּי עִּיר עֲדִּ ינָׁהָׁ ,היְּתָׁ ה ְּלזֹונָׁה.

יֹונָׁה נִּ ְּכָא ָׁבה ,נַפְּשָׁ ּה דָׁ אֲ בָׁה .הֵי ַכל דַ ר ע ֲָׁרבֹות ,יֹום יֹום
סֹו ְּב ָׁבה :הֹו ִמי ָה בְקֹולָּה ,תִ תְ חַנן לְדֹוד .נֹודָ ע כִי ְב ִכ ְס ָלה ,ה ְַרבה
צּורּה
ַהנְדֹוד .לּו ִהתְ ַע ְג ָבה ,עַל דַ ת דָ ָה ָבהָ .כאִישֹון ּובָנֹותָ ,
שבָה :יֹונָׁה נִּ ְּכָא ָׁבה ,נַפְּשָׁ ּה דָׁ אֲ בָׁה .הֵי ַכל דַ ר ע ֲָׁרבֹות ,יֹום יֹום סֹו ְּבבָׁה:
ַה ָ
ֲאשַחר ֲעדָ תִ יְ ,ו ִלמְא ֹד ֲענִי ָה .וְאפְק ֹד ,נְוָתִ י ,ו ְַרבָה ,שאִ י ָה :גְדרֹות
דְ חּויֹותְ ,וקִירֹות נְטּויֹות .וְעיפָה ,וְאֹופלְ ,ועָיףְ ,ו ִצי ָה :וְקִ פֹוד
תְ קֹונן ,וְעֹורב יְקַנןְ .ויַעֲנֹותְ ,ותַנֹות ,מְתַ נֹות ,אֳ נִי ָהְ :לטָָאה ְו ַחי ָה,
ְו ַאי ָה וְדַ י ָהּ .ומִ סְפד ,וְאבל ,וְקֹול תַ ,אֲ נִי ָה :שְַאלְתִ ים וְאַ יה,
ֳעפ ִָרים ּו ְצבִיי .חֲמּודֹות ,וְיֹוניֲ ,אפִיקיֲ ,ע ִלי ָה :וְאַיה ֲעלִיֹות,
ִירים,
בְאקְדַ ח בְנּויֹותְ .וגָבְהי ,א ֲָרזִים ,וְאבן ,שְתִ י ָה :וְאַיה דְ ב ִ
א
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וְסֹודי יְק ִָריםְ .ו ַחצְרֹותֳ ,עפ ִָרים ,וְהיכְליְ ,צ ִבי ָה :וְאַיה ֲעלָמֹות,
לְבּושֹות ְרקּומֹותְ .כבֻדֹותְ ,פנִימֹותְ ,בחַדְ רי ,שְ ִכי ָה :וְאַיה
עֲדָ נִיםְ ,ואַיה שְ ָמנִים .וְייניְ ,רנָנִים ,וְס ֹלת ,נְקִ י ָה :וְאַיה עֲבֹודָ ה,
ְואַיה תְ עּודָ הְ .ואַיהְ ,כ ֻהנָה ,וְאַ יהְ ,ל ִוי ָה :וְאַ יה מְ לּוכָה ,בְמִשְ פַט
ְרּורה ,בְאפסְ ,ר ִמי ָה :וְאַיה אֱ מּונָה ,עֲלי חיק
שפָה ,ב ָ
עֲרּוכָהְ .ב ָ
שנִי ָהְ :ועָנּו חֹוזיהם ,שְאֹול
ָא ֻמנָה .יְחִידָ הְ ,ל ָבנָהְ ,ו ַחמָהְ ,
שכְניהם .בְחֹוריֳ ,עפ ִָריםְ ,ו ִעמְקי ,נְשִ י ָהְ :ועָלּו ְבגַבָם ,דְ שָ אִ ים
ִמ ְ
שבָםְ .למ ְִרמַ ס ,י ְעלִיםּ ,ו ִמ ְרעה ,גְדִ י ָהּ :וב ֹקר וָערב ,לְק ַרח
ְו ִע ְ
וְחֹורבְ .ל ִמפְנה ,ז ְָרמִיםְ ,וז ְִרמיְ ,ר ָוי ָהְ :ו ָהלְכּו בְמֹו י ָם ,לְאין קץ
ש ְבי ָםְ .לעַנֹות ,נְפָשֹותְ ,וכָלֹותְ ,ג ִוי ָהְ :וי ָם ִהלְכּו בֹו ,אֲ בַדֹון
ְב ִ
נְתִ יבֹוּ .ומָות ,לְחֹובל ,וְקברְ ,ל ִצי ָה :ח ֲָרדָ ה וְשַמָהּ ,ו ַפחַד וְאימָ ה.
כּורה.
ֲדּורה ,צְמִיתּות מְ ָ
וְאין קֹול ,וְעֹונהְ ,בכָל ָהֳ ,אנִי ָה :וְעדָ ה ה ָ
כְתּושָה ,נְטּושָה ,לְחרב ,נְטּוי ָהְ :וז ְַרעָם נְפּוצִים ,לְחּוצִים
ְרמּוסִים .לְתֹולְדֹות ,נְגָעִיםּ ,ו ַמכָה ,ט ְִרי ָהּ :ו ָבחַל אֲ בִיהם ,בְאִ מָ ם
מֹורית ְוחִתִ יתְ ,ו ַהג ְִרית
ּובָהםּ .ו ָבעֲלּו ,עֲליהם ,בְנֹות ,נָכ ְִרי ָה :אֱ ִ
ְוכִתִ יתְ .ו ַהמִדְ ,יָנִיתְ ,והַמֹוָ,א ִבי ָה:
הֵי ַכל יְּה ָׁוה  -הֵי ַכל יְּה ָׁוה ,הֵי ַכל יְּה ָׁוהַ .ה ַעל שְּ אֹונֹו ַרבּו זְּדֹונָׁי:

יֹום מִדְ ִבי ִריָ ,ע ָלה כְרּו ִבי .אזְעַק ֲא ָהּה ,עַל זְמַ ן מַ דְ אִ י ִבי .י ִמַ ס
ְל ָב ִבי ,מע ֹז ְכא ִבי .י ַ ֲענה ְב ָפנַיַ ,על ר ֹב ֲעֹונַיַ .כ ְחשִ י ּו ָבא קֹול,
ְפ ָחדִ ים ְבָאז ְנָי :הֵי ַכל יְּה ָׁוה  -הֵי ַכל יְּה ָׁוה ,הֵי ַכל יְּה ָׁוהַ .ה ַעל שְּ אֹונֹו ַרבּו
זְּדֹונָׁי:

ש ִחית ֲהדָ ִרי .מרּום ָלָארץִ ,השְ ִליְך ְפא ִרי .מ ִחיל
צּו ִרי ְבח ְט ִאיִ ,ה ְ
ב
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ש ִרי .מי ר ֹאש ְו ַל ֲענַי ,נַ ַחל ֲעדָ נַי .נ ְה ַפְך ְלח ֹשְך,
ש ֲע ַרת ְב ָ
תְ ַסמרַ ,
שי ְלעינָי :הֵי ַכל יְּה ָׁוה  -הֵי ַכל יְּה ָׁוה ,הֵי ַכל יְּה ָׁוהַ .ה ַעל שְּ אֹונֹו ַרבּו
ש ְמ ִ
ִ
זְּדֹונָׁי:

שבֹותָ .ע ַלי ְו ִה ִפילַ ,כמָ ה ְר ָבבֹות .מתּו
שב ְבגֹו ָרלַ ,צר ַמ ֲח ָ
ָח ַ
ְב ַפ ַחדִ ,א ְב ַחת ֲח ָרבֹות .ה ִכין ְלט ַבחְ ,ל ִוי ַי ְוכ ֹ ֲהנַיַ .עם אל ְב ָח ָרם,
מָאז ְב ִסינָי :הֵי ַכל יְּה ָׁוה  -הֵי ַכל יְּה ָׁוה ,הֵי ַכל יְּה ָׁוהַ .ה ַעל שְּ אֹונֹו ַרבּו
זְּדֹונָׁי:

יֹום נִּ ְּל ֲחמּו ִּבי  -יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי ,יַ ַחד שְּ ֵכנַיַ .ח ְּסדֵ י יְּה ָׁוהָׁ ,היּו אֲ זֵנָׁי:

א ְערֹוג ְכ ַאיָלִיםֲ ,עלי ֲאפִיקִים .עַל רּום מִ נֻשָאִ יםִ ,כ ְבני ֲענָקִים.
ש ָחקִים .שָ חָה ֲא ֻלמַ תָ ,בנַי ּו ָפנַי .נָפְלּו וְאין
אֹורי ,אֹור ַב ְ
ָקדְ רּו מ ִ
שנַי :יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי  -יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי ,יַחַד שְּ ֵכנַיַ .חסְּדֵ י
לִי ,חפץ ְב ָ
יְּה ָׁוה ,הָׁיּו אֲ זֵנָׁי:

ָבנִים י ְתֹומִיםְ ,בחַיי ֲאבִיהםּ .ו ְמ ַכ ֲחשי אל ,קָ מּו עֲליהם .שָ פְכּו
ִירטְשּו אם,
ַכ ַמי ִם ,דָ ם עֹו ְלליהם .עַל עץ הֲמֹונַי ,תָ לּו לְעינַי .ו ַ
עַל בן לְעינַי :יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי  -יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי ,יַחַד שְּ ֵכנַיַ .חסְּדֵ י יְּה ָׁוה,
הָׁיּו אֲ זֵנָׁי:

ַרבֹות ְק ָראּונִיַ ,עד אין ְספֹורֹות .מתּו ְרעבֹות ,נָשִ ים י ְקָ רֹותָ .היּו
ְבניהןָ ,להן ְל ָברֹותָ .ספּו ְב ַא ַּות ,לחם קְ ַטנַיַ .ה ַעל ז ֹאת ,תִ תְ אַ ַפק
י ְה ֹ ָוה :יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי  -יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי ,יַחַד שְּ ֵכנַיַ .חסְּדֵ י יְּה ָׁוה ,הָׁיּו
אֲ זֵנָׁי:

הַנה ֱָרגִים ,ב ְַרגְלָם ְס ָחבּוםְ .ועַל עץ תְ לּוי ִם ,שָ מָ ה ֲעזָבּוםּ .ובָנֹות
ג
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עֲדִ ינֹות ,שֹובִים ְס ָבבּוםִ .התְ ַא ְבלּו עַל ,אלה זְקנַי .מּועד וְשַ בָת,
שי ַכח י ְה ֹ ָוה :יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי  -יֹום נִּ ְּלחֲמּו בִּי ,יַחַד שְּ ֵכנַיַ .חסְּדֵ י יְּה ָׁוה,
ִ
ָׁהיּו אֲ זֵנָׁי:

צֹורחַ .קֹול ָא ֳהלִּיבָׁה
ֵ
קֹול ָא ֳהלָׁה תִּ תְּ יַ ֵפחַ ,קֹול ִּמשְּ בִּי מַר
ִּמשִּ ְּביָּׁה ,ק ַָׁרע ְּל ָׁבבִּי קֹול ִּב ְּכיָּׁה.
ש ְמעֹון ְבמ ְַרגמַת אבןָ ,אמְ רּו ְלי ִשָ שכָר
ח ְלקַת יְקָר אין ל ְִראּובןִ ,
הַבן ,אין פה זְבּולּון פֹותחַ ,מהַר ְלגִ ְבעָה בֹורחַ .קֹול ָא ֳהלָׁה
צֹורחַ .קֹול ָא ֳהלִּיבָׁה מִּשִּ ְּביָּׁה ,ק ַָׁרע ְּל ָׁבבִּי קֹול
תִּ תְּ יַ ֵפחַ ,קֹול מִּשְּ בִּי מַר ֵ
ִּב ְּכיָּׁה.

ַבטִיט י ְהּודָ ה איְך נִ ְטמָן ,לוִי ּו ִבנְיָמִין ַאלְמָ ןּ ,ובְבית דְ בִיר הּושַם
ש ְלמָּה נַפְשִי נִשְ י ָּה .קֹול ָא ֳהלָׁה
ְעּורי זה פ ְִרי ָּה ,עַד ַ
ַחמָן ,חַט ֹאת נ ַ
צֹורחַ .קֹול ָא ֳהלִּיבָׁה מִּשִּ ְּביָּׁה ,ק ַָׁרע ְּל ָׁבבִּי קֹול
תִּ תְּ יַ ֵפחַ ,קֹול מִּשְּ בִּי מַר ֵ
ִּב ְּכיָּׁה.

יֹוסף ְוגָד איְך ג ָֹרשּו ,אָשר ְונַפְתָ לִי מָשּו ,איְך מַ חֲנֹות דָ ן נֹוקָשּו,
אין ָאהֳליהם מֹותחַּ ,וזְמַן לְאידָ ם שָמחַ .קֹול ָא ֳהלָׁה תִּ תְּ יַ ֵפחַ ,קֹול
צֹורחַ .קֹול ָא ֳהלִּיבָׁה מִּשִּ ְּביָּׁה ,ק ַָׁרע ְּל ָׁבבִּי קֹול ִּב ְּכיָּׁה.
מִּשְּ בִּי מַר ֵ
בורא ,עד אנה? הקינה 'בורא עד אנה' נפתחת ַבשְאלָה 'עד אנה?!' והפיוט כולו מפרט את השאלה
הזו :בורא ,עד אנה ,עד מתי ,לאן נגיע?! המשורר אינו שואל את השאלה בהכנעה ,אלא בהתרסה .הוא
יודע מה הוא מבקש .הוא מואס בהיותו משול ליונה ,כל עוד נגד היונה שלופה חרב האויב המבקש את
נפשּה .לאורך העיון שלהלן אני מציע לקרוא את הקינה הזו  -המסיימת את קובץ הקינות שלפני תפילת
ערבית של ט' באב בקהילות צפון אפריקה  -ברוחּה של אותה השאלה הפותחת ומתריסה כנגד אורך
הגלות ואשר מבקשת גאולה.

בֹורא ,עַד ָאנָה? יֹונָתְ ָך ִב ְמצּודָ ה ,תֹוְך פַח הַמֹוקשֲ ,ענִי ָה
ּו ְמרּודָ הּ .ו ְבלִי בָניהָ ,יֹושבת ַגלְמּודָ ה .צֹועקת ָאבִיָ :אבִּיָ ,אבִּי,
צֹו ֶעקֶת ָאבִּי.
ד
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נָעָה גַם נָדָ הִ ,מ ִקנָּה הַיֹונָהּ .ולְק ַרח וְח ֹרב ,יֹום ָו ַליְלָה חֹונָה.
הִיא מִתְ חַרדת ,מחרב הַיֹונָהִ .משִני ָלבִיאָׁ :לבִּיאָׁ ,לבִּיא ,מִּשִּ נֵי
ָׁלבִּיא.

י ָּה עת ָעזַבְתָ  ,אֹותָ ּה ְבי ַד טֹורףָ .אכַל ַה ַצּוָארּ ,ומָ לַק הָע ֹרף.
שנִים ,גַם ַקי ִץ גַם ח ֹרף .אשָא ע ֹל אֹויְבִי :אֹויְּבִּי ,אֹויְּבִּי,
ָעבְרּו ַה ָ
אֶ שָׁ א על אֹויְּבִּי.

מִי י ִתן אליהָ ,אבר ַכנְש ִָרים ,לָעּוף ִבגְבָעֹותּ ,ולְדַ לג בה ִָרים.
לָבֹוא עִם דֹודָ ּה ,אל תֹוְך ַהחֲדָ ִריםָ .אז אשְ כַח ָע ְצבִיָׁ :ע ְּצבִּי,
ָׁע ְּצבִּיָ ,אז אֶ שְּ כַח ָׁע ְּצבִּי.

יֹו ֲעצִים עָליהָ ,עצֹות הִיא אֲנּושָה .ז ִָרים ַא ְכז ִָרים ,שָ מּו ָה
חֲלּושָה .בְע ֹל כָבד ,בְח ְרפָה ּובּושָה .גָדֹול ַמכְאֹובִיַ :מכְּאֹובִּי,
ַמכְּאֹובִּי ,גָׁדֹול ַמכְּאֹובִּי.
ְתֹוכִּ֑ה
שבְנּו גַם-ב ִָכִ֑ינּו ְּ֝ ְבזָכ ְֶ֗רנּו אתִ -ציֹּֽוןַ :עּֽל-ע ֲָר ִבַ֥ים ב ָ
ַעַ֥ל נַ ֲה ֨רֹות | ב ֶָ֗בל ָ ָׁ֣שם ָ֭ י ָ ַ
שמ ָ ְִ֑חה ִ ַ֥שירּו
שיר וְתֹולָלָׁ֣ינּו ִ
שֹובינּו דִ בְריִ ָ֭ -
שם ְשּֽא ֪לּונּו ֵ֡
ְּ֝תָ ִֶ֗לינּו כִנ ֹרֹותּֽינּוִ :כִּ֤י ֨ ָ
שכָחְַ֥ך
ְהוִ֑ה ְּ֝ ֶ֗ ַעל ַאדְ מַ ַ֥ת נכָ ּֽר :אִ ּֽם-א ְ
ִשיר ִציֹּֽוןֶ֗ :איְך נ ִ ַָ֥שיר את-שִיר-י ָ
ְּ֝ ֶ֗ ָלנּו מ ִ ַ֥
ְי ּֽרּוש ֶָ֗לָ ִם תִ שְכַ ַ֥ח יְמִי ִנ ּֽי :תִ דְ בַ ַ֥ק-לְשֹו ִ֨ני | ְל ִח ִכ ֮י אִם֪ -לא ֶ֫אזְכ ְַ֥רכִי אִם-לָׁ֣ א ָ֭ ַאעֲלה
שלָ ִַ֥ם
ש ְמחָתִ ּֽי :ז ְִּ֤כ ֹר י ְה ֨ ָוה | ִלב ְֵ֬ני א ֱֶ֗דֹום את֮ יִֹּ֤ום ְי ּֽרּו ֶ֫ ָ
את-י ְרּוש ַ ִָ֑לִם ְּ֝ ֶ֗ ַעל ָׁ֣ר ֹאש ִ
ָ֭ ָה ָׁ֣א ֹמ ְִרים ָ ִּ֤ערּו | ָ ִ֑ערּו ְּ֝ ֶ֗ ַעד ַהי ְַ֥סֹוד בָ ּּֽה :בַת-ב ֶָ֗בל ַהש ְֶ֫ד ָּודַ֥ה ַאש ְַ֥רי שיְשַלםָ -לְִ֑ך
ֹאחז ְונ ִֵ֬פץ אּֽתְּ֝ -ע ֹ ָל ֶַ֗לי ְִך אל-הַסָ ּֽלַע:
מּולְך שגָמַ ַ֥ לְתְ לָ ּֽנּוַ :אש ְִּ֤רי | שי ֵ֓
אתְ ְּ֝ -ג ֶ֗
שגָב לָנּו אֱלהי יַעֲק ֹב סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות ַאשְרי ָאדָ ם
יְּהוָׁה ְצבָאֹות ִעמָנּו ִמ ְ
ב ֹט ַח בְָך :י ְהֹוָה הֹושִיעָה הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום ק ְָראנּו:
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָעלְמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּה.
צמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָ רב מְשִיחיּה .אמן
ְוי ַ ְמלִיְך ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְ
ה
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ְבחַייכון ּובְיומיכון ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַ ן קָ ִריב
ְו ִא ְמרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָׁא מְ ב ַָרְך ְל ָעלַם
ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא יִּתְּ ב ַָׁרְךְ .ויִשְתַ בַחְ .וי ִתְ פַָארְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשא.
הלָל שְ מיּה דְ קֻ דְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן
ְוי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַ
אֲמִירן
ָ
ש ְבחָתָ א וְנחָמָתָ א .דַ
ִירתָ א .תִ ְ
לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ְב ָע ְלמָא ְו ִא ְמרּו ָאמֵן .אמן:
שחִיתְ ,וה ְִרבָה ְלהָשִיב אַ פֹו ,ולא
וְּהּוא ַרחּום יְכַפר עָֹון וְלא י ַ ְ
יָעִיר כָל ֲחמָתֹו :י ְהֹוָה הֹושִיעָה ,הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום קָ ְראנּו:

(ואומר החזן ):ב ְָרכּו את י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך:
(ועונים הקהל ):בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:
(וחוזר החזן ):בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר בִדְ בָרֹו
שע ִָרים בִתְ בּונָהְ ,משַנה
ַמע ֲִריב ע ֲָרבִים ְב ָח ְכמָה ,פֹות ַח ְ
עִתִ ים ּו ַמ ֲחלִיף את ַהזְ ַמנִיםּ ,ו ְמסַדר את הַכֹו ָכבִים
שמְרֹותיהם ב ָָרקִי ַע כ ְִרצֹונֹו ,בֹורא יֹומָם ָו ַליְלָה ,גֹולל
ְב ִמ ְ
אֹור ִמפְני ח ֹשְך וְח ֹשְך ִמפְני אֹורַ ,ה ַמ ֲעבִיר יֹום ּומבִיא
ַליְלָהּ ,ו ַמבְדִ יל בין יֹום ּובין ָלי ְ ָלה .י ְהֹוָה ְצבָאֹות שְמֹו.
בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָהַ ,ה ַמע ֲִריב ע ֲָרבִים:
תֹורה ּו ִמצְֹות
ָ
ַא ֲהבַת עֹולָׁם בית יִש ְָראל ַעמְָך ָא ַהבְתָ ,
ש ָפטִים אֹותָ נּו ִלמַדְ תָ  .עַל כן י ְהֹוָה אֱלהינּו,
ֻחקִים ּו ִמ ְ
שמַח ְונַעֲלז בְדִ בְרי
בְשֹכְבנּו ּובְקּומנּו נָשִי ַח ְבחֻקיָךְ ,ונִ ְ
תֹורתָךּ ,ו ִמצְֹותיָך ְוחֻקֹותיָך לְעֹולָם וָעד ,כִי הם
תַ לְמּוד ָ
ו
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חַיינּו וְא ֹרְך י ָמינּוּ ,ובָהם נהְגה יֹומָם ָו ָליְלָה .וְַא ֲהבָתְ ָך לא
תָ סּור מִמנּו לְעֹו ָלמִים ,בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֹוהב את עַמֹו
יִש ְָראל:

שמַע יִש ְָראל י ְהֹוָה אֱלהינּו י ְהֹוָה אחָד:
ְ
(בלחש):

בָרּוְך ,שם כְבֹוד ַמלְכּותֹו ,לְעֹולָם וָעד:

וְָּא ַהבְּתָׁ את י ְהֹוָה אֱלהיָך ְבכָל ְל ָבבְָך ּו ְבכָל נַ ְפשְָך ּו ְבכָל
מְא ֹדָךְ .והָיּו הַדְ ב ִָרים הָאלה אֲשר ָאנֹכִי ְמ ַצּוְָך הַיֹום עַל
שבְתְ ָך בְביתָך
שנַנְתָ ם ְלבָניָך וְדִ ב ְַרתָ בָם ְב ִ
ְלבָבָךְ .ו ִ
ש ְכבְָך ּובְקּומָךּ .ו ְקש ְַרתָ ם לְאֹות עַל י ָדָך
ּובְלכְתְ ָך בַדרְך ּו ְב ָ
ְוהָיּו לְטֹטָפ ֹת בין עיניָךּ .וכְתַ בְתָ ם עַל מְזּוז ֹת ביתָך
שעָריָך:
ּו ִב ְ
שמְעּו אל ִמצְֹותַ י אֲשר ָאנֹכִי ְמצַּוה
ְּו ָׁהיָׁה אִם שָמ ֹ ַע תִ ְ
אתְ כם הַיֹום לְַא ֲהבָה את י ְהֹוָה אֱלהיכם ּו ְל ָעבְדֹו ְבכָל
ַארצְכם ְבעִתֹו יֹורה
ְל ַבבְכם ּו ְבכָל נַ ְפשְכםְ .ונָתַ תִ י ְמטַר ְ
ּו ַמלְקֹוש וְָא ַספְתָ דְ גָנָך וְתִ ירֹשְָך ְוי ִ ְצהָרָךְ .ונָתַ תִ י עשב
שמְרּו לָכם פן יִפְתה
ש ָבעְתָ ִ .ה ָ
ְבשָדְ ָך ִלבְהמְתָך וְָא ַכלְתָ ְו ָ
ְל ַבבְכם ְוס ְַרתם ַו ֲעבַדְ תם אֱלהִים אֲח ִרים ְו ִהשְתַ ֲחוִיתם
ש ַמי ִם וְלא יִהְיה
לָהםְ .וח ָָרה ַאף י ְהֹוָה בָכם ְו ָע ַצר את ַה ָ
ָמטָר ְו ָהאֲדָ מָה לא תִ תן את י ְבּולָּה ַו ֲאבַדְ תם מְה ָרה מעַל
שמְתם את דְ ב ַָרי אלה
הָָארץ הַטֹבָה אֲשר י ְהֹוָה נ ֹתן לָכםְ .ו ַ
עַל ְל ַבבְכם ְועַל נַ ְפשְכם ּו ְקש ְַרתם א ֹתָ ם לְאֹות עַל ידְ כם
ְוהָיּו לְטֹוטָפ ֹת בין עיניכםְ .ו ִלמַדְ תם א ֹתָ ם את בְניכם לְדַ בר
ז
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ש ְכבְָך ּובְקּומָך.
שבְתְ ָך בְביתָך ּובְלכְתְ ָך בַדרְך ּו ְב ָ
בָם ְב ִ
שעָריָךְ .ל ַמעַן י ְִרבּו י ְמיכם
ּוכְתַ בְתָ ם עַל מְזּוזֹות ביתָך ּו ִב ְ
שבַע י ְהֹוָה ַלאֲב ֹתיכם לָתת
וִימי בְניכם עַל ָה ֲאדָ מָה אֲשר נִ ְ
ש ַמי ִם עַל הָָארץ:
לָהם כִימי ַה ָ
וַיאמֶר י ְהֹוָה אל מ ֹשה לאמ ֹר .דַ בר אל בְני יִש ְָראל
וְָאמ ְַרתָ אֲלהם ְועָשּו לָהם צִיצִת עַל ַכנְפי ִבגְדיהם לְד ֹר ֹתָם
ְונָתְ נּו עַל צִיצִת ַה ָכנָף פְתִ יל תְ כלתְ .ו ָהי ָה לָכם ְלצִיצִת
ּוראִיתם א ֹתֹו ּוזְכ ְַרתם את כָל ִמצְֹות י ְהֹוָה ַו ֲעשִיתם א ֹתָם
ְ
וְלא תָתֻ רּו ַאחֲרי ְל ַבבְכם וְַאחֲרי עיניכם אֲשר אַתם זֹנִים
ַאחֲריהםְ .ל ַמעַן תִ זְכְרּו ַו ֲעשִיתם את כָל ִמצְֹותָ י ִו ְהי ִיתם
קְדֹשִים לאלהיכםֲ .אנִי י ְהֹוָה אֱלהיכם אֲשר הֹוצאתִי
אתְ כם מארץ ִמצ ְַרי ִם ִלהְיֹות לָכם לאלהִים ֲאנִי י ְהֹוָה
אֱלהיכם:

(ועונים הקהל ):אֱמת( :וחוזר החזן ):י ְהֹוָה אֱלהיכם אֱ מת:
וֶאֱ מּונָׁה כָל ז ֹאת ְו ַקי ָם עָלינּו ,כִי הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו וְאין
זּולָתֹוַ ,ו ֲאנַחְנּו יִש ְָראל עַמֹו ,הַפֹודנּו ִמי ַד ְמ ָלכִים ,הַגֹאֲלנּו
ַמלְכנּו ִמכַף כָל ע ִָריצִים ,הָאל ַהנִפ ְָרע לָנּו ִמצָרינּו,
ַה ְמשַלם גְמּול ְלכָל אֹויבי נַפְשנּוַ ,השָם נַפְשנּו ַב ַחי ִים ,וְלא
נָתַ ן לַמֹוט ַרגְלנּוַ ,המַדְ ִריכנּו עַל בָמֹות אֹוי ְבינּוַ ,וי ָרם
ק ְַרננּו עַל כָל שֹונְאינּו ,הָאל הָע ֹשה לָנּו נְ ָקמָה ְבפ ְַרע ֹה,
בְאֹותֹות ּובְמֹופְתִ ים בְַאדְ מַת בְני חָםַ .המַכה בְעב ְָרתו כָל
ח
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בְכֹורי ִמצ ְָרי ִם ,וַיֹוצִיא את עַמֹו יִש ְָראל ִמתֹוכָם לְחרּות
עֹולָםַ ,ה ַמ ֲעבִיר ָבנָיו בין ִגז ְרי י ַם סּוף ,וְאת רֹודְ פיהם וְאת
שבְחּו
ְבּורתֹוִ ,
שונְאיהם בִתְ הֹומֹות ִטבַעָ .ראּו ָבנִים את ג ָ
וְהֹודּו ִלשְמֹוּ ,ו ַמלְכּותֹו ב ְָרצֹון ִק ְבלּו עֲליהם .מ ֹשה ּובְני
ש ְמחָה ַרבָה ,וְָאמְרּו ֻכלָם מִי
ִירה ְב ִ
יִש ְָראל ,לְָך עָנּו ש ָ
נֹורא תְ הִֹּלת,
כָמֹכָה בָאלִם י ְהֹוָה ,מִי כָמֹכָה נאְדָ ר בַק ֹדשָ ,
ע ֹשה פלאַ :מלְכּותְ ָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ָראּו בָניָך עַל ַהי ָם ,יַחַד
ֻכלָם הֹודּו ְו ִה ְמלִיכּו וְָאמְרּו י ְהֹוָה יִמְלְך לְעֹולָם וָעד:
וְנ ֱאמַר :כִי פָדָה י ְהֹוָה את יַעֲק ֹבּ ,וגְָאלֹו ִמי ַד ָחזָק מִמנּו:
בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,גַָאל יִש ְָראל:
הַשְּ כִּיבֵנּו ָאבִינּו ְלשָלֹוםְ ,ו ַה ֲעמִידנּו ַמלְכנּו ְל ַחי ִים טֹובִים
ּו ְלשָלֹוםּ ,ופְר ֹש עָלינּו ֻסכַת שְלֹומָך ,וְתַ קְננּו ַמלְכנּו בְעצָה
שמְָך ,והָגן ַבעֲדנּו,
טֹובָה ִמ ְלפָניָך ,וְהֹושִיענּו מְה ָרה ְל ַמעַן ְ
ְוהָסר מעָלינּו ַמכַת אֹויב ,דבר ,חרב ,חֹלִי ,צ ָָרהָ ,רעָה,
שטָן ִמ ְלפָנינּו
שחִית ּומַגפָה .שְב ֹר ְוהָסר ַה ָ
ָרעָבְ ,וי ָגֹון ּו ַמ ְ
ּומַאחֲרינּוּ ,ובְצל ְכנָפיָך תַ סְתִ ירנּוּ ,ושְמ ֹר צאתנּו ּובֹואנּו
ְל ַחי ִים טֹובִים ּו ְלשָלֹום מעַתָה ְועַד עֹולָם .כִי אל שֹומְרנּו
ּו ַמצִילנּו אַתָה ִמכָל דָ בָר ָרע ּו ִמ ַפחַד ָליְלָה .בָרּוְך אַתָה
י ְהֹוָה ,שֹומר את עַמֹו יִש ְָראל ָלעַדָ .אמן.
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצ ַמח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
אמְרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִ
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רבה  ]...י ְהא שְ מּה ַרבָׁא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא יִּתְּ ב ַָׁרְך.
שתַ בַחְ .וי ִתְ פַָארְ .וי ִתְ רו ַמםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ְוי ִ ְ
ִירתָ א.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָעלְמָ א ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָח ָמתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ

שפָתַ י תִ פְתָ ח ּו ִפי יַגִיד תְ ִהלָתָך:
אֲ דנָׁיְ ,
בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו ,אֱלהי ַאב ְָרהָם,
ַנֹורא ,אל
אֱלהי י ִ ְצחָק ואלהי יַעֲק ֹב .הָאל ַהגָדֹולַ ,הגִבֹור ְוה ָ
עלְיֹון ,גֹומל ֲחסָדִים טֹובִים ,קֹונה הַכ ֹל ,וְזֹוכר ַחסְדי ָאבֹות,
ּומבִיא גֹואל ִלבְני בְניהם ְל ַמעַן שְמֹו ,בְַא ֲהבָה,
מלְך עֹוזר ּומֹושִי ַע ּומָגן ,בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,מָ גן ַאב ְָרהָם:
אַ תָׁ ה גִּבֹור לְעֹולָם ,אֲדֹנָי .מְ חַיה מתִ ים אַ תָ הַ ,רב לְהֹושִיעַ.
מֹוריד ַהטָל.
ִ
ְמ ַכלְכל ַחי ִים ְבחסדְ ,מחַיה מתִים ב ְַרחֲמִ ים ַרבִים ,סֹומְך
סּוריםּ ,ומְ קַים אֱ מּונָתֹו לִישני
נֹו ְפלִים ,וְרֹופא חֹולִיםּ ,ומַתִ יר ֲא ִ
ָעפָר .מִי כָמֹוָך ַבעַל גְבּורֹותּ ,ומִי דֹומה לְָך ,מלְך ממִית ּומְ חַיה
ּו ַמ ְצמִי ַח י ְשּועָה .וְנ ֱאמָן אַתָ ה ְל ַהחֲיֹות מתִ ים .בָרּוְך אַתָ ה יהוה,
ְמחַיה הַמתִ ים:
שמְָך ָקדֹושּ ,ו ְקדֹושִים ְבכָל יֹום י ְ ַהלְלּוָך סלָה.
אַ תָׁ ה קָׁדֹושְ ,ו ִ
בָרּוְך אַתָ ה י ֹהוָה ,הָאל ַה ָקדֹוש:
אַ תָׁ ה חֹונן לְָאדָ ם דַ עַתּ ,ו ְמלַמד לאֱנֹוש בִינָה.
י
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במוצאי שבת מוסיפים:

ָאמַרתָ ְל ַהבְדִ יל בין ק ֹדש לְח ֹל ּובין
ְ
אַ תָׁ ה חֹונַנְתָ נּו י ְהֹוָה אֱ להינּו מַ דָע ְוהַשְכל ,אַתָ ה
אֹור לְח ֹשְך ּובין יִש ְָראל ָלעַמִיםּ ,ובין יֹום הַשְ בִיעִי לְששת י ְמי הַמַ עֲשה .כְשם
ָאֲרצֹות ּומִ מִ שְ פְחֹות הָאֲדָ מָה ,כְָך פְדנּו ְו ַהצִילנּו
ש ִהבְדַ לְתָ נּו י ְהֹוָה אֱלהינּו מעַמי ה ָ
שטָן ָרע ּומִפגַע ָרעּ ,ומִכל גְזרֹות קָ שֹות ו ְָרעֹות הַמִתְ ַרגְשֹות לָב ֹא בָעֹולָם .וְ...
ִמ ָ

חָננּו מאִתְ ָך ָח ְכמָה בִינָה וָדָ עַת .בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,חֹונן הַדָ עַת:
ְתֹורתָךְ ,וק ְָרבנּו ַמלְכנּו ַלעֲבֹודָ תָךְ ,ו ַה ֲחזִירנּו
הֲשִּ יבֵנּו ָאבִינּו ל ָ
בִתְ שּובָה שְל ָמה ְלפָניָך .בָרּוְך אַ תָ ה יהוה ,הָרֹוצה בִתְ שּובָה:
ְּסלַח לָׁנּו ָאבִינּו כִי ָחטָאנּו ,מְח ֹל לָנּו מַ ְלכנּו כִי פָשַ עְנּו ,כִי אל
טֹוב ְו ַסלָח אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה יהוה ,חַנּון הַמַ ְרבה ִלסְלחַ:
ְּראֵ ה נָׁא ְב ָענְינּו ,ו ְִריבָה ִריבנּוּ .ומַהר ְלגָאֳלנּו גְאֻ לָה שְלמָ ה
ְל ַמעַן שְמָך ,כִי אל גֹואל ָחזָק אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ְ ְה ְוהְ ,גֹואל
יִש ְָראל:
ְּרפָׁאֵ נּו י ְהֹוָה וְנ ָרפא ,הֹושִיענּו ְונִּוָשעָה ,כִי תְ ִהלָתנּו אָתָ ה,
ְו ַהעֲלה ֲארּוכָה ּומ ְַרפא ְלכָל תַ חֲלּואינּו ּו ְלכָל מַ כְאֹובינּו ּו ְלכָל
ַמכֹותינּו ,כִי אל רֹופא ַר ֲחמָן וְנ ֱאמָן אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ֹהֹֹוהֹ,
רֹופא חֹולי עַמֹו יִש ְָראל:
ב ְַּרכֵנּו י ְהֹוָה אֱ להינּו ְבכָל ַמעֲשי י ָדינּוּ .ובָרְך שְ נָתנּו ְב ַטלְלי
ָרצֹון ב ְָרכָה ּונְ ָדבָהּ .ותְ הִי ַאח ֲִריתָ ּה ַחי ִים וְשָ בָע וְשָלֹום כַשָ נִים
הַטֹובֹות ִלב ְָרכָה .כִי אל טֹוב ּומטִיב אַתָ ה ּומְ בָרְך הַשָ נִים .בָרּוְך
שנִים:
אַתָ ה י ִ ִה ִוהְִ ,מבָרְך ַה ָ
תְּ קַע בְּשֹופָׁר גָדֹול לְחרּותנּוְ ,ושָא נס לְקַבץ ָגלֻיֹותינּו,
יא
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ְַארצנּו .בָרּוְך אַתָ ה
ַארבַע ַכנְפֹות הָָארץ ל ְ
ְו ַקבְצנּו מְה ָרה יַחַד מ ְ
י ֻ ֻה ֻוהְֻ ,מקַבץ נִדְ חי עַמֹו יִש ְָראל:
הָׁשִּ יבָׁה שֹופְטינּו ְכב ִָראשֹונָה ,וְיֹועֲצינּו ְכבַתְ ִחלָהְ .והָסר מִמנּו
י ָגֹון ַו ֲאנָחָהּ ,ומְלְך עָלינּו מְ ה ָרה אַתָ ה י ְהֹוָה ְלבַדְ ָך ,בְחסד
שפָטָ .ברּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו ,מלְך אֹוהב
ּוב ְַר ֲחמִים ,בְצדק ּו ְב ִמ ְ
שפָט:
צְדָ קָה ּו ִמ ְ
ַלמִּינִּים ְו ַל ַמ ְלשִינִים ַאל תְ הִי תִ ְקוָהְ ,וכָל הַזדִים כְרגַע י ֹאבדּו,
ְוכָל אֹוי ְביָך ְוכָל שֹונְאיָך מְה ָרה יִכָרתּוּ ,ומַ לְכּות ה ִָרשְ עָה מְה ָרה
תְ עַקר ּותְ שַבר ּותְ כַלם וְתַ ְכנִיעם ִבמְה ָרה ְבי ָמינּו .בָרּוְך אַתָ ה
י ָ ָה ָוהָ ,שֹובר אֹויְבִים ּו ַמ ְכנִי ַע זדִ ים:
עַל ַהצַדִּ יקִּים ְועַל ַה ֲחסִידִים ְועַל שְא ִרית עַמְָך בית י ִשְ ָראל
ְועַל זִקְניהם ְועַל פְלטַת בית סֹופְריהם ְועַל גרי הַצדק ְועָלינּו,
יהֱמּו נָא ַרחֲמיָך י ְהֹוָה אֱ להינּו ,וְתן שָ כָר טֹוב ְלכָל הַבֹו ְטחִים
שמְָך באֱמתְ ,ושִים חלְקנּו ִעמָהםּ ,ולְעֹולָם לא נבֹוש כִי בְָך
ְב ִ
ש ָענְנּו .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו,
ָב ַטחְנּוְ ,ועַל ַחסְדְ ָך ַהגָדֹול באֱמת נִ ְ
שעָן ּו ִמ ְבטָח ַלצַדִ יקִים:
ִמ ְ
ִירָך ַכאֲשר דִ ב ְַרתָ ְ ,וכִסא דָ וִד ַעבְדְ ָך,
ש ַלי ִם ע ְ
תִּ שְּ כֹון בְתֹוְך י ְרּו ָ
מְה ָרה בְתֹוכָּה תָ כִיןּ ,ובְנה אֹותָ ּה ִבנְי ַן עֹולָם בִמְה ָרה ְבי ָמינּו.
ש ָלי ִם:
בָרּוְך אַתָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,בֹונה י ְרּו ָ
אֶ ת ֶצמַח דָ וִד ַעבְדְ ָך מְה ָרה תַ ְצמִיחַ ,וְקַ ְרנֹו תָ רּום בִישּועָתָך.
כִי לִישּועָתְ ָך ִקּוִינּו ְו ִצפִינּו כָל הַיֹום .בָרּוְך אַ תָ ה י ִ ִה ִוהִ ,מַ צְמִי ַח
יב
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קרן י ְשּועָה:
שְּ מַע קֹולֵנּו י ְהֹוָה אֱלהינּוָ ,אב ה ַָרחֲמָ ן ַרחם ָעלינּו ,וְקַבל
ב ְַר ֲחמִים ּוב ְָרצֹון את תְ ִפלָתנּו ,כִי אל שֹומ ַע תְ פִלֹות וְתַ חֲנּונִים
אָתָ הּ ,ו ִמ ְלפָניָך ַמלְכנּו ,ריקָם ַאל תְ שִיבנּו .חָננּו ַועֲננּו ּושְ מַע
תְ ִפלָתנּו.
ֲענֵנּו ָאבִינּו עֲננּו בַיֹום צֹום הַתַ ֲענִית הַזה ,כִי ְבצ ָָרה גְדֹולָה
ֲאנַחְנּו ,אל תפן ל ְִרשְעינּו ,וְַאל תִ תְ ַעלַם מַ לְכנּו מִ בַקָשָתנּוָ ,הי ָה
ש ְועָתנּו ,טרם נִק ְָרא אליָך אַתָ ה תַ עֲנה ,נְדַ בר וְאַתָה
נָא ָקרֹוב ְל ַ
שמַע ,כַדָ בָר שנ ֱא ַמרְ :ו ָהי ָה טרם י ִ ְק ָראּו וַאֲ נִי אעֱנה ,עֹוד הם
תִ ְ
ש ָמע :כִי אַתָ ה י ְהֹוָה פֹודה ּומַ צִיל וְעֹונה ּומְ ַרחם
מְדַ ב ְִרים ַו ֲאנִי א ְ
ְבכָל עת צ ָָרה וְצּוקָה:
כִי אַתָ ה שֹומ ַע תְ ִפלַת כָל פה ,בָרּוְך אַתָ ה י ֹ ְהוָה ,שֹומ ַע תְ ִפלָה.
ְּרצֵה י ְהֹוָה אֱ להינּו ְב ַע ְמָך י ִשְ ָראלּ ,ולִתְ ִפלָתָ ם שְ עהְ ,והָשב
ָהעֲבֹודָ ה לִדְ בִיר ביתָךְ ,ואִשי יִש ְָראל ּותְ ִפלָתָ ם מְה ָרה בְַא ֲהבָה
תְ קַבל ב ְָרצֹוןּ ,ותְ הִי ל ְָרצֹון תָ ִמיד עֲבֹודַ ת י ִשְ ָראל עַמָך:
ְואַתָ ה ,ב ְַרחֲמיָך ה ַָרבִים ,תַ ְחפ ֹץ בָנּו וְתִ ְרצנּו .וְתחֱזינָה עינינּו
בְשּובְָך ְלצִיֹון ב ְַר ֲחמִים .בָרּוְך אַתָ ה י ִ ִה ִוהִ ,הַמַ ֲחזִיר שְ כִינָתֹו
ְלצִיֹון:
שאַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו
מֹודִּ ים ֲאנַחְנּו לְָךָ ,
לְעֹולָם וָעד ,צּורנּו צּור ַחיינּו ּומָגן י ִשְענּו אַתָ ה הּוא לְד ֹר וָד ֹר.
סּורים ְבי ָדיָךְ ,ועַל
נֹודה לְָך ּונְסַפר תְ ִהלָתָך ,עַל חַיינּו הַמְ ִ
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נִשְמֹותינּו ַהפְקּודֹות לְָךְ ,ועַל נִסיָך ש ְבכָל יֹום עִמָ נּוְ ,ועַל
נִ ְפלְאֹותיָך וְטֹובֹותיָך ש ְבכָל עת ,ערב וָב ֹקר ְו ָצה ֳָרי ִם .הַטֹוב ,כִי
לא כָלּו ַרחֲמיָךַ ,המ ְַרחם ,כִי לא תַ מּו ֲחסָדיָך ,כִי מעֹולָם קִ ּוִינּו
לְָך:
ְועַל ֻכלָם י ִתְ ב ַָרְך ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נַשא תָ מִיד ,שִ מְ ָך מַ לְכנּו ,לְעֹולָם
וָעדְ .וכָל ַה ַחי ִים יֹודּוָך סלָה:
שמְָך ַהגָדֹול ,באֱמת ,לְעֹולָם כִי טֹוב ,הָאל
וִי ַהלְלּו וִיב ְָרכּו את ִ
י ְשּועָתנּו וְעז ְָרתנּו סלָה ,הָאל הַטֹוב .בָרּוְך אַ תָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,הַטֹוב
שמְָך ּולְָך נָאה לְהֹודֹות:
ִ
ָב ְרכנּו בְר ֹב ע ֹז וְשָלֹום .כִי אַתָ ה אֲ דֹון
עשֶ ה ַהשָׁ לֹום
ַהשָלֹום .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו ,הַמְ בָרְך את עַמֹו י ִשְ ָראל
ַבשָלֹוםָ .אמן:
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצ ַמח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
אמְרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִ
רבה  ]...י ְהא שְ מּה ַרבָׁא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא יִּתְּ ב ַָׁרְך.
ש תַ בַחְ .וי ִתְ פַָארְ .וי ִתְ רו ַמםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ְוי ִ ְ
ִירתָ א.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָעלְמָ א ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָח ָמתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
במוצאי שבת מברכים על הנר

בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,בֹורא מְאֹורי הָאש:
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ְלמִי אבְכה ְוכַף אַכהּ ,ו ִב ְבכִי ֲ -אמָרר ַוהֲמֹון מעַי אֲ שַ נֵןֲ :ה ְל ִמקְדָ ש
עֹורבִים ְו ִקפֹוד שָם יְּ ַקנֵןְ :ו ַעל דּוכָן אֲשר
וְָארֹון אֹו כְרּובִים ,אֲשר ְ
אּורים
ִ
שמִים עֲלי
הּוכַן לְלוִי ְלנַצ ַחְ ,בשִיר לָאל ו ְַּרנֵןֱ :אהִי ַמ ְ
שמָר יְּכֹונֵןְ :ועַל הרג ֲח ָכמִים בית
וְתֻ מִים ,אֲשר שָם כֹהֲני ִמ ְ
שכָה אֹור
אֱלהִיםּ ,ובָא קֹוסם ְק ָסמִים גַם מְּעֹונֵן :וְאיכָה ָח ְ
תֹורה הֲיש מֹוצִיא
ַה ֲה ָלכָהְ ,והַתַ לְמּוד כְמֹו גַלְמּוד מִּי יְּבֹונֵן :וְסֹוד ָ
ְאֹורהּ ,ומִי הּוא זה עֲלי הַדֹור יְּגֹונֵןֲ :ח ָללִים נָפְלּו עֹו ְללִים
ל ָ
וְיֹונְקִים ,וְאין מקִים וְאין חֹומל וְּחֹונֵן :לְז ֹאת כָל יֹום ְוכָל ַלי ִל
אֲילִיל ,ב ְָרב חבל כְמֹו ָאבל וְּאֹונֵןּ :ומַר אסְפ ֹד וְָאח אק ְָרא
ְל ִקפֹודּ ,ומִדְ ָמעַי ֲעפַר צִיֹון אֲ חֹונֵן :וְאחְדַ ל ִמשְמ ֹ ַע קֹול מ ְַרנן ,וְּאֵ יכָׁה
יָׁשְּ בָׁה בָׁדָׁ ד אֲ קֹונֵן:
מגלת איכה
פרק-א
ַעל ָא ֳהלִי אֲ שר שֻדַ דָ ,ר ֲעמּו ָפנַי ַר ַעםְ .ו ַעל ְכבֹודִ י אֲ שר ָא ַבד ,אשָ א תָ מִ יד זַ ַעםְ .ו ַעל
ַע ִמי אֲ שר נָדַ ד ,אֲ נִי מְ דַ בר ְב ַפ ַעםְ .ועַל ָהדָ ר אֲ שר נִשְ דַ ד ,אקְ ָרא ְבקֹול ַמר ְב ָרב
יכָׁ֣ה יָש ָ ְָׁ֣בה בָדָ דָ ,העִיר ַרבָתִ י עָם:
ָעם .א ָ

יכָׁ֣ה | יָש ָ ְָׁ֣בה בָדֶָ֗ ד ָהעִי ֙ר ַר ָ ָׁ֣בתִ י ָָ֔עם ָהי ָ ְָ֖תה כְַאלְמָ ָנִ֑ה ַר ָ ָׁ֣בתִ י
אא ָ
ש ָר֙תִ ֙י ַב ְמדִ ינָ֔ ֹות ָהי ָ ְָ֖תה לָמַ ּֽס :ב ב ָ֨כֹו תִ ב ְֶּ֜כה ַב ֶַ֗ליְלָה
בַגֹו ִֶ֗ים ָ
וְדִ ְמעָתָ ּה֙ ַ ָׁ֣על ל ּֽ ֱח ָָ֔יּה אּֽין-לָ ַּ֥ה מְ נ ַָ֖חם מִ כָל-אֹה ֲִ֑בי ָה כָל-ר ֙עי ֙ ָה ָ ָׁ֣בגְדּו
ְהּודה מ ֙ע ֹנִ ֙י ּומ ָׁ֣ר ֹב עֲב ֹדָָ֔ ה ִ֚ ִהיא
ָָ֔בּה הָ ַ֥יּו ָלָּ֖ה לְאֹי ְבִ ּֽים :ג גָ ּֽלְתָ֨ ה י ָ ִּ֤
יָש ָ ְָׁ֣בה בַגֹו ִָ֔ים לַ֥ א מָ צ ָ ְָ֖אה מָנִ֑ ֹו ַח כָל-ר ֹדְ פַ֥י ָה הִשִיגָ֖ ּו ָה בַ֥ין הַמְ צ ִ ָּֽרים:
מֹועד כָל-שְ עָר֙י ֙ ָה שּֽ ֹוממִָ֔ ין
ָ֔
ד דַ ְר ֨כי צִיֶּ֜ ֹון אֲב ֶ֗לֹות מִ ְב ִל ֙י ב ָָׁ֣אי
ְתּולתי ָה נּוגָ֖ ֹות ו ְִהַ֥יא מַ ר-לָ ּּֽה :ה הָי֨ ּו צ ִָּ֤רי ָה
כֹהֲנָ֖י ָה נ ֱאנ ִ ִָ֑חים ב
ַ֥
הֹוגָּ֖ה ַ ָׁ֣על ר ֹב-פְשָ ִ֑עי ָה עֹולָלֶ֛י ָה ָהלְכַ֥ ּו
ש אֹי ְָׁ֣בי ָה שָ ָ֔לּו כִ ּֽי-י ְהוָ ַ֥ה ָ
לְר ֹא ֙
ש ִ ְָ֖בי ִלפְני-צָ ּֽר :ו וַיצַ֥א ִמבַת-צִיָ֖ ֹון כָל-הֲדָ ָ ִ֑רּה ָהיָּׁ֣ו שָ ֶ֗רי ָה ְכ ַאיָלִים֙
לאָ -מצ ְָׁ֣אּו ִמ ְר ָ֔עה וַילְכַ֥ ּו בְלאָ֖ -כ ֹ ַח ִלפְנַ֥י רֹודּֽף :ז ָזּֽכ ָ ְָׁ֣רה י ְרּוש ֶָ֗לַ ִם
טו

נר מערבי

ערבית

לתשעה באב

ֲשר הָיָ֖ ּו ִ ָׁ֣מימי ִ֑קדם ִבנ ְֹ֧פ ֹל ע ָ ַָׁ֣מּה
י ְִּ֤מי ָענְי ָּה֙ ּו ְמ ָ֔
רּודי ָה ִ֚כ ֹל ַמ ֲח ֻמ ָ֔די ָה א ַ֥
שבַתּֽהָ :ח ִּ֤חטְא
שח ֲָ֖קּו ַעַ֥ל מִ ְ
ְבי ַדֶָ֗ -צר ו ְִּ֤אין עֹוז ֙ר ָָ֔לּה ָר ָׁ֣אּו ָה צ ִָָ֔רים ָ
ִידה ָה ָיִ֑תָ ה כָ ּֽל-מְ ַכב ְִּ֤די ָה ִהזִילּ֙ו ֙ ָה כִי-
ָ ּֽחטְָאה֙ י ְָׁ֣רּושָ ָ֔לַ ִם עַל-כָ֖ן ְלנ ָ ָׁ֣
ְשּולי ָה
ְָאתּה ב ֶ֗
ָר ָׁ֣אּו ע ְרוָתָָ֔ ּה גַםִ -הַ֥יא נאנ ָ ְָ֖חה ו ָ ַַ֥תשָב ָאחֹּֽור :ט ֻטמ ָ ָׁ֣
לִּ֤ א ָזּֽכ ְָרה֙ ַאח ֲִריתָָ֔ ּה ו ַָׁ֣תרד ְפלָאִָ֔ ים אַ֥ין מְ נ ַָ֖חם ָלִּ֑ה ְר ִּ֤אה י ְהוָה֙ את-
ָענְ ִָ֔יי ִכַ֥י ִהג ִ ְָ֖דיל אֹוי ּֽב :י י ָד ֹ֙ו ָפ ַָׁ֣רש ָָ֔צר ַ ָ֖על כָל-מַ חֲמַ ִ֑די ָה כִ ּֽיָ -רא ָ ֲִּ֤תה
ֲשר ִצ ָ֔ ִּויתָ ה לא-י ַָ֥ב ֹאּו ַבק ָ ָָ֖הל לָ ְּֽך :יא כָל-ע ָ ִַּ֤מּה
גֹוי ִם֙ ָ ָׁ֣באּו ִמ ְקדָ ָ֔שָ ּה א ָׁ֣
ְשים ָ֔לחם נָתְ נֹ֧ ּו מַ ֲח ַמדיהֶ֛ם ב ְָ֖א ֹכל ְלה ִ ָָׁ֣שיב ָנִ֑פש
נ ֱאנָחִים֙ מְ ַבק ִ ָׁ֣
ְר ִּ֤אה י ְהוָה֙ וְ ּֽ ַה ִָ֔ביטָה ִכַ֥י ָה ִיָ֖יתִ י זֹוללָ ּֽה :יב לָׁ֣ ֹוא אֲ ליכם֮ כָלָׁ֣ -ע ֹבְרי
עֹולָ֖ל ִלִ֑י אֲש ֙ר
ֲשר ַ
דר ְְ֒ך ה ִ ַָׁ֣ביטּו ְ
ּור ֶ֗אּו אִם-יִּ֤ש ַמכְאֹו ֙ב ְכ ַמכְא ֹ ִָ֔בי א ַ֥
שלַח-אַ֥ש ְב ַעצְמ ַ ָֹ֖תי
הֹוגָׁ֣ה י ְה ָ֔ ָוה בְיָ֖ ֹום ח ֲַ֥רֹון ַאפֹּֽו :יג מִ מָ ֶ֛רֹום ָ ּֽ
ָ
ש ֹמ ָָ֔מה כָל-הַיָ֖ ֹום
ָאחֹור נְתָ ַ֙ננִ ֙י ּֽ
יבנִי ָ֔
ַוי ְִר ִ֑דנָה פ ַָ֨רש ִּ֤רשת ל ְַרגְ ַל ֙י הֱשִ ַ ָׁ֣
ָארי ִהכ ִ ְָׁ֣שיל
ש ַק ֩ד ֨ע ֹל ְפ ָ
דָ וָ ּֽה :יד נִ ְ
ש ֶַּ֜עי ְבי ֶָ֗דֹו י ִשְ ָ ַ֥ת ְרגֶ֛ ּו עָלַ֥ ּו עַלַ -צּו ִ ָ֖
ִירי | אֲ דֹנָ ֙י
ִידי לא-אּוכַ ַ֥ל קּֽ ּום :טו ִס ָ֨לה כָל-אַ ב ַ ִּ֤
כ ֹ ִ ִ֑חי נְתָ ַ ָׁ֣ננִי ֲאד ָָֹ֔ני ב ָ֖
ְתּולָ֖ת
ַחּורי ִ֚ ַגת דָ ַ ָׁ֣רְך אֲ ד ָָֹ֔ני ִלב ַ
מֹועד ִלש ְָׁ֣ב ֹר ב ָ ִ֑
ְב ִק ְר ִָ֔בי ָק ָ ַ֥רא עָלַ ֶ֛י ָ֖
ְהּודּֽה :טז עַלָׁ֣ -אלה | אֲ ִנָׁ֣י בֹו ִכ ֶָ֗יה עי ִנִּ֤י | עינִ ֙י ָׁ֣י ֹ ְרדָ ה מַָ֔ י ִם כִ ּֽי-
בַת-י ָ
ָר ַ ַ֥חק ִמ ֶ֛מנִי ְמנ ַָ֖חם מ ִ ָׁ֣שיב נַפ ִ ְִ֑שי ָהיִּּ֤ו ָבנַ ֙י שּֽ ֹוממִָ֔ ים ִכַ֥י ג ַ ָָ֖בר אֹוי ּֽב:
ִיביו
יז פ ְּֽר ֨ ָ
שה צִיֶּ֜ ֹון ְבי ֶָ֗די ָה ִּ֤אין ְמנַחם֙ ָָ֔לּה צ ִָּוֹ֧ה י ְהוָ ֶ֛ה ְליַע ֲָ֖ק ֹב ְסב ָ ָׁ֣
ְהוָ֖ה ִכָׁ֣י ִפָׁ֣יהּו
צ ָ ִָ֑ריו ָהי ָ ְֹ֧תה י ְרּושָלַ ִֶ֛ם ְלנ ָ ִָ֖דה ביניהּֽם :יח צ ִַדַ֥יק הֶ֛ ּוא י ָ
ַחּורי
ּורא ּ֙ו ַמכְא ֹ ִָ֔בי ב ַ
שמְ עּוָ -נָׁ֣א כָל הָ ּֽ ַע ִֶ֗מים ְ
מָ ִ ִ֑ריתִ י ִ
ְתּולתַ֥י ּוב ַ ָ֖
ַשבִי :יט ָק ָ ִּ֤ראתִ י לַ ּֽמְַא ֲה ַב ֙י ָׁ֣המָה ִר ָ֔מּונִי כֹהֲנַ ַ֥י ּוז ְק ַנָ֖י ב ִ ָָׁ֣עיר
ָהלְכַ֥ ּו ב ּֽ
ְהוִּ֤ה כִ ּֽי-
ג ָָוִ֑עּו כִ ּֽיִ -ב ְק ַ֥שּו אֹ֙כל֙ ָָ֔למֹו ְוי ִ ָָ֖שיבּו את-נַפ ְָשּֽם :כ ְר ֨אה י ָ
צַרִ -ל ֙י מ ַ ָׁ֣עי חֳמַ ְר ָָ֔מרּו נה ְַפְִּ֤ך ִל ִב ֙י בְקִ ְר ִָ֔בי ִכַ֥י ָמ ָ֖רֹו מָ ִ ִ֑ריתִ י מִחַ֥ ּוץ
ש ְכלָהָ֖ -חרב בַבַ ַ֥ י ִת כַמָ ּֽות :כא שָ מְ ֞עּו ִכֹ֧י נ ֱאנ ָ ָָׁ֣חה אֶָ֗ נִי ִּ֤אין מְ נַחם֙ ִָ֔לי
ִ
טז
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ש ְמעִּ֤ ּו ָ ּֽרעָתִ ֙י ָ֔שָ שּו ִכַ֥י א ָ ַָ֖תה ע ִ ִָ֑שיתָ הבַ֥אתָ יֹוםָ -ק ָ ָ֖ראתָ
כָל֨ -א ֹי ְ ֶַּ֜בי ָ
ְו ִי ּֽ ְהיַּ֥ו ָכ ּֽמֹונִי :כב תָ ֨ב ֹא כָלָ -רע ָ ִָּ֤תם ְלפָנ֙י ָ֙ך וְעֹולָׁ֣ל ָָ֔למֹו כַאֲ ַ֥שר
עֹולַ ֶ֛לְתָ ִלָ֖י ַ ָׁ֣על כָל-פְשָ ָ ִ֑עי כִ ּֽיַ -רבַ֥ ֹות ַאנְח ַ ָֹ֖תי ְול ִִבַ֥י דַ ּוָ ּֽי:
פרק-ב
שמם אֹור
איְך שָ ַפְך ֲחרֹון אַ פֹוְ ,בבית קָ דְ שִ י אל ע ְליֹוןְ .ואיְך ה ְחשִ יְך אֹור נִשְ פֹוְ ,ו ָ
ַבת ִציֹוןְ .ואיְך ִהגְדִ יל את קִ ְצפֹוְ ,ב ַמשָ א גיא ִחזָיֹוןְ .ואיְך מִ פ ֹה ְוגַם מִ פ ֹהְ ,ו ָהי ָה ְכח ֹרב
ְב ָצי ֹון .אי ָכה יָעִיב בְאַפֹו אֲ דֹנָי את בַת צִיֹון:

ִשְלִּ֤יְך ִמש ַָ֙מי ִם֙ ָ֔ארץ
א איכָה֩ י ָ ִ֨עיב ְבאַפִּ֤ ֹו | ֲאדֹנָ ֙י את-בַת-צִיָ֔ ֹון ה ִ
ש ָר ִ֑אל וְלא-זָכַ ַ֥ר הֲד ֹםַ -רג ְָלָ֖יו ְביַֹ֥ום אַ פֹּֽו :ב ִב ַ֨לע אֲ ד ֶָֹּ֜ני
תִ פ ְָ֖ארת י ִ ְ
ְהּודה
וְלָׁ֣ א ָח ֶַ֗מל ִ֚את כָל-נ ְָׁ֣אֹות יַע ֲָ֔ק ֹב ה ַ ָֹ֧רס בְעב ְָר ֶ֛תֹו ִמ ְבצ ְַ֥רי בַת-י ָ ָ֖
ִה ִגָׁ֣י ַע ל ָ ִָ֑ארץ חִלַ֥ל מַ מְ ל ָָכָ֖ה וְשָ ּֽריהָ :ג ג ַ ָָׁ֣דע בָ ּֽח ֳִריֶַ֗ -אף ִ֚כ ֹל ָׁ֣קרן
ש ָר ָ֔אל ה ִ ַ֥שיב ָאחֶ֛ ֹור יְמִינָ֖ ֹו מִ פְנָׁ֣י אֹויִ֑ב ַויִב ַ ְִּ֤ער ְביַעֲק ֹ ֙ב כ ְָׁ֣אש
יִ ְ
ְאֹויב נ ָ ִִּ֤צב י ְמִינ ֹ֙ו ְכ ָָ֔צר וַ ּֽיַה ֲָ֔ר ֹג
ל ּֽ ָה ָָ֔בה ָאכ ְָלָ֖ה סָבִ ּֽיב :ד דָ ַ֨רְך ַקש ְֶּ֜תֹו כ ֶ֗
שפַ ְַ֥ך כ ָָ֖אש חֲמָ תּֽ ֹו :ה ָה ָ֨יה ֲאד ָֹנִּ֤י |
ָ֖כ ֹל ַמחֲמַ דיִ֑ ָ -עי ִן בְאֹ֙הל֙ בַת-צִיָ֔ ֹון ָ
ְנֹותי ָה שִ ָ֖חת ִמ ְבצ ָ ִָ֑ריו וַי֙ר ֙ב
ַארמ ָ֔
כְאֹוי ֙ב ב ִַלָׁ֣ע י ִשְ ָר ָ֔אל ִבלַע֙ כָלְ -
ש ַ֨כח
שִחת מֹוע ֲִ֑דֹו ִ
ְבבַת-י ְהּודָָ֔ ה תַ אֲ נִ ָיָ֖ה וַאֲ נִ ָי ּֽה :ו ַויַח ְִּ֤מ ֹס ַכ ַג ֙ן שֻ כָ֔ ֹו ָ֖
מֹועד וְשַ ָָ֔בת ַויִנְאַ ַ֥ץ ְב ַזּֽעַם-אַ ָ֖פֹו מַ֥לְך וְכ ֹהּֽן :ז זָ ַ֨נח
י ָ
ְהוִּ֤ה | ְבצִיֹו ֙ן ָׁ֣
נֹותי ָה
חֹומ ֹת ְ
ֲאד ָֹנִּ֤י | מִ זְבְח ֹ֙ו נ ִָׁ֣אר ִמ ְקדָ ָ֔שֹו ִה ְסגִי ֙ר ְבי ַדָ֔ -
ַארמְ ִ֑
אֹויב ָ֖
שחִי ֙ת
ְהוִּ֤ה | ְל ַה ְ
שב י ָ
ְהוָ֖ה ְכיַֹ֥ום מֹועּֽד :ח ָח ֨ ַ
ֶ֛קֹול נָתְ נַ֥ ּו בְבית-י ָ
ְחֹומה
ַ ָׁ֣
חֹומת בַת-צִיָ֔ ֹון ָ ָׁ֣נטָה ָָ֔קו לא-ה ִ ַ֥שיב י ָָ֖דֹו מִ ב ִַ֑ל ַע ַו ַי ּֽ ֲאבל-חַ֥ל ו ָ ָ֖
יחי ָה ַמ ְל ָ֨כּה
יַחְדָ ַ֥ו אֻ ְמלָ ּֽלּו :ט ָט ְבעִּ֤ ּו ָב ָא֙ר ֙ץ שְ ע ָָ֔רי ָה אִבַ ַ֥ד ְו ִ
ש ַ ָ֖בר ב ְִר ִ֑
ִיאי ָה לא-מָ צ ְַ֥אּו חָזָ֖ ֹון מי ְהוָ ּֽה:
תֹורה גַם-נְב ֶ֕
ש ִּ֤רי ָה בַגֹוי ִם֙ ָׁ֣אין ָָ֔
ְו ָ
ש ֨בּו ל ָ ִָּ֤ארץ י ִדְ מ ּ֙ו ז ִקְ נָׁ֣י בַת-צִיָ֔ ֹון הּֽעֱלִּ֤ ּו ָע ָפ ֙ר עַל-ר ֹאשָָ֔ ם ָחג ְָ֖רּו
יי ְ
ֹאשָ ן בְתּולָ֖ ת י ְרּושָלָ ִ ּֽם :יא כ ָ֨לּו בַדְ מָ עִּ֤ ֹות
הֹורידּו ל ָָא֙ר ֙ץ ר ָ֔
ַ
ש ִ ִ֑קים ִ ִּ֤
ש ַפְִּ֤ך ל ָָא֙ר ֙ץ כְבדִָ֔ י עַלָ֖ -שבר בַת-ע ִ ִַ֑מי בּֽע ִָּ֤טף
עינַ ֙י ֳח ַמ ְר ְמ ָׁ֣רּו מ ַָ֔עי נִ ְ
יז
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ְיֹונק ב ְִרח ָֹ֖בֹות קִ ְר ָי ּֽה :יב לְאִ מ ֹתָ ם֙ י ֹּֽאמְ ָ֔רּו אַיָ֖ה דָ ָגָׁ֣ן ָו ָ ִ֑יי ִן
עֹולל֙ ו ָ֔
בְהִ ּֽתְ ַעט ְָפִּ֤ם כ ּֽ ָח ָלל֙ ב ְִרח ֹבָׁ֣ ֹות ִָ֔עיר ְבהִשְ תַ פְָׁ֣ך נַפְשָָ֔ ם אלָ֖ -חיק
שו ה -
אִמ ָֹתּֽם :יג מָ ּֽהֲ -אע ִ֞ידְך ָ ָׁ֣מה ֲאדַ מהֶָ֗ -לְך ַה ַב ֙ת י ְָׁ֣רּושָ ָ֔לַ ִם ָ ִּ֤מה אַ ְ
ְתּולָ֖ת בַת-צִיִ֑ ֹון כִ ּֽי-ג ַָ֥דֹול ַכ ָי ֶ֛ם שִ ב ְָ֖רְך ִמַ֥י י ְִרפָא-לָ ְּֽך:
ָל ְ֙ך וַאֲנַ ּֽח ֲָ֔מְך ב ַ
בּותְך
יד נְבִיאֶַ֗ י ְִך ָ ִּ֤חזּו ָל ְ֙ך ָ ָׁ֣שוְא וְתָ ָ֔פל ְולּֽא-גִלַ֥ ּו עַל-עֲֹונְָ֖ך ְלה ִ ָָׁ֣שיב שְ ִ֑
וַיָׁ֣חֱזּו ָָ֔לְך ַמש ְַ֥אֹות ָ ָ֖שוְא ּומַ דּוחִ ּֽים :טו ָסּֽפ ְ֨קּו ע ַ ִָּ֤לי ְִך ַכ ַ֙פי ִם֙ כָלָׁ֣ -ע ֹבְרי
ֹאשָ ם עַלָ֖ ַ -בת י ְרּוש ָ ִָ֑לִם הֲזָֹׁ֣את ָה ִֶ֗עיר שי ֹּֽא ְמר ּ֙ו
ָ֔דרְך ָש ְּֽרק ּ֙ו ַוי ָ ִנָׁ֣עּו ר ָ֔
כ ְִלָׁ֣ילַת ָ֔י ֹפִי מָ ָ֖שֹוש ְלכָל-הָאָ ּֽרץ :טז פ ָ֨צּו ע ַ ִָּ֤לי ְִך פִיהם֙ כָלָׁ֣ -אֹוי ְ ַָ֔בי ְִך
ָש ְּֽרק ּ֙ו ַו ַיּֽח ְַרקּוָ֔ -שן ָא ְמ ָ֖רּו ב ָ ִִ֑לעְנּו ַ ָׁ֣אְך ז ַ֥ה ַהיֶֹ֛ום שקִ ּוִינֻ ָ֖הּו מָצָ ַ֥אנּו
ֲשר ז ָמֶָ֗ ם ב ַ ִִּ֤צע אמְ ָרת ֹ֙ו אֲ ָׁ֣שר צ ִָּוָׁ֣ה מִ ּֽימי-
ָראִ ּֽינּו :יז ָע ָ֨שה י ְה ֶּ֜ ָוה א ָׁ֣
אֹויב ה ִ ָ֖רים ַ֥קרן צ ָ ָּֽרי ְִך:
ש ַ ִּ֤מח ָע ַל֙י ִ ְ֙ך ָ֔
ָ֔קדם ה ַ ָָ֖רס וְלָׁ֣ א ח ָ ִָ֑מל ַוי ְ ַ
הֹורידִ י כ ַ ִַּ֤נ ַחל דִ מְ עָה֙
ִ֨
חֹומת בַתִ ִ֠ -ציֹון
יח צ ַָעַ֥ק ל ָ ִָ֖בם אלֲ -אד ָֹנִ֑י
ַ ָׁ֣
יֹומם ָו ַָ֔ליְלָה אַ ּֽל-תִ תְ ִנִּ֤י פּוגַ ֙ת ָָ֔לְך ַאל-תִ ָ֖ד ֹם בַת-עינ ְּֽך :יט ָׁ֣קּומִי |
ָ ָׁ֣
ש ֻמ ָ֔רֹות שִ פ ְִכִּ֤י כ ַַ֙מי ִם֙ ל ִָ֔בְך ָ֖נ ֹכַח פְנָׁ֣י ֲאד ָֹנִ֑י
ש ַא ְ
ָׁ֣ר ֹנִי ַב ֶַ֗ליְלָה לְר ֹא ֙
ֲטּופַ֥ים ב ְָר ָ ָ֖עב ב ְַ֥ר ֹאש כָל-
ש עֹּֽו ָל ַָ֔לי ְִך ָהע ִ
שְאי א ָלָׁ֣יו ַכ ֶַ֗פי ְִך עַל-נ֙פ ֙
ִ ֹ֧
עֹוללְתָ ִ֑כ ֹה ִאם-ת ֹא ַ֨כ ְלנָה
חּוצֹּֽות :כ ְר ִּ֤אה י ְהוָה֙ וְ ּֽ ַה ִָ֔ביטָה ל ִ ְָ֖מי
ַ ָׁ֣
נ ִ ִָּ֤שים פ ְִרי ָם֙ עֹלֲלָׁ֣י ִט ֻפ ִָ֔חים אִ ם-יה ֶָ֛רג בְמִ ְקדַ ַ֥ש אֲ ד ָֹנָ֖י כ ֹהַ֥ן ְונָבִ ּֽיא:
ַחּורי נָפְלָׁ֣ ּו ב ָ ִ֑חרב
כא שָ כ ְ֨בּו ל ָ ִָּ֤ארץ חּוצֹו ֙ת ַ ָׁ֣נעַר ְוז ָָ֔קן ב ַ
ְתּולתַ֥י ּוב ַ ָ֖
מְגּור ֙י
ַ
מֹועד
ה ַ ָ֙רג ְָ֙ת ְביָֹׁ֣ום ַא ָ֔פָך ט ַ ָָ֖בחְתָ לַ֥ א ח ָָמּֽלְתָ  :כב תִ ְק ָרא֩ כְי֨ ֹום ִּ֤
ְהוָ֖ה פ ִָלָׁ֣יט וְשָ ִ ִ֑ריד אֲשר-טִפַ ַ֥ חְתִ י
מִ ָס ִָ֔ביב וְלַ֥ א ָה ָי ֶ֛ה ְביַֹ֥ום ַאף-י ָ
ו ְִר ִ ָ֖ביתִ י אֹי ְִבַ֥י כִלָ ּֽם:
פרק-ג
י ָדִ י ִלמְ א ֹד ָלָאהְ ,ו ִל ִבי י ָ ִחיל ְבַאנְ ָחתֹוּ .ומָ נֹו ַח לא מָ ְצָאהְ ,ו ַצר ָג ַבר ְב ַגאֲ ָותֹוְ .וח ְטא
שאתֹוֲ .אנִי
ירה אֲ שר ָבָאה ,מַ שָ א נִ ְלאיתִ י ְ
ירי ִס ָלה אֹותֹוְ .ו ַה ְצ ִפ ָ
נִגְ ָלה ְוגַם נִ ְרָאה ,אַ ִב ַ
הַגבר ָר ָ ָׁ֣אה ֳענִי ְבשבט עב ְָרתֹו:
יח
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אֹותַ֥י נָהַ ֶ֛ג וַי ַֹלְָ֖ך ַ֥ח ֹשְך
א אֲ ִנִּ֤י ה ַ֙גב ֙ר ָר ָ ָׁ֣אה ֳע ִָ֔ני ב ְָ֖שבט עב ְָרתּֽ ֹו :ב ִ
וְלא-אֹּֽור :ג ַ ָׁ֣אְך ִבַ֥י י ֻ ֶָ֛שב יַה ֲַ֥פ ְֹך י ָָ֖דֹו כָלַ -הי ֹּֽום :ד ב ִָלִּ֤ה בְשָ ִר ֙י
ְמֹותּֽי :ה בָנָ ַ֥ה עָלַ ֶ֛י ַוי ַ ַ ָ֖קף ַ֥ר ֹאש ּותְ לָאָ ּֽה:
ְעֹורי ש ַ ִָ֖בר ַעצ ָ
ו ִָ֔
הֹושִיבנִי כְמתַ֥י עֹולָ ּֽם :ז ג ַ ָֹ֧דר ַבע ֲִדֶ֛י וְלַ֥ א א ָ֖צא
ו ְב ַמחֲשַ ִכַ֥ים
ַ ָ֖
ִהכ ְִבַ֥יד נְחָשְ תִ ּֽי :ח ַגָׁ֣ם ִכִּ֤י אזְעַק֙ וַאֲ שַ ָּ֔ו ַע שָ ַ ָ֖תם תְ ִפלָתִ ּֽי :ט ג ַ ִָּ֤דר
דְ ָר ַכ ֙י ְבגָ ִָ֔זית נְתִ יב ַ ָֹ֖תי עִּוָ ּֽה :י ָׁ֣ד ֹב א ַֹ֥רב הּו ֙א ִָ֔לי (אריה) אֲ ִ ָ֖רי
סֹורר וַ ּֽי ְ ַפש ְָ֖חנִי שָמַ ַ֥ נִי ש ֹמּֽם :יב דָ ַ ִּ֤רְך קַ שְת ֹ֙ו
ְב ִמסְתָ ִ ּֽרים :יא דְ ָרכַ ַ֥י ֶ֛
שפָתּֽ ֹו :יד ָה ִיִּ֤יתִ י
ִיבנִי כַמַ ט ָ ָָ֖רא לַחּֽץ :יג הבִיא֙ ְב ִכלְיֹותָָ֔ י בְנָ֖י אַ ְ
ַויַצ ָ֔
רֹורים ה ְִרוַ ַ֥ נִי
שְח ֹק֙ ְלכָלַ -ע ִָ֔מי נְגִינ ָ ָָ֖תם כָלַ -הי ֹּֽום :טו ִה ְ
ִיענִי בַמְ ִ ָ֖
שב ַ ַ֥
ִישנִי בָאּֽפר :יז וַתִ ז ְַנֹ֧ח ִמשָלֶ֛ ֹום
ַלעֲנָ ּֽה :טז ַויַג ְִּ֤רס בּֽ ָח ָצ ֙ץ שִ ָָ֔ני ִה ְכפ ַ ָ֖
ָאבד נִ ְצ ִָ֔חי וְתֹו ַחל ִ ְָ֖תי מי ְהוָ ּֽה:
נַפ ִ ְָ֖שי נ ִ ַָ֥שיתִ י טֹובָ ּֽה :יח וָא ֹ ַמ ֙ר ַ ָׁ֣
רּודי ַלעֲנָ ַ֥ה ו ָּֽר ֹאש :כ זָכָׁ֣ ֹור תִ זְכָ֔ ֹור (ותשיח) וְתָ ַ֥שֹו ַח
יט זְכָרָ -ענְ ִי ַ֥י ּו ְמ ִ ָ֖
ע ַָלָ֖י נַפ ְִשּֽי :כא זֶֹ֛את אָ ִ ַ֥שיב אל-ל ִ ִָ֖בי עַל-כַ֥ן אֹוחִ ּֽיל :כב ַ ּֽחס ְִּ֤די
י ְהוָה֙ ִכָׁ֣י לא-תָָ֔ מְ נּו ִכַ֥י לא-כָלָ֖ ּו ַרחֲמָ ּֽיו :כג חֲדָ שִים֙ ַל ְב ָק ִָ֔רים ַר ָ ָ֖בה
אֹוחַ֥יל לֹּֽו :כה ִּ֤טֹוב
שי עַל-כָ֖ן ִ
אֱמּונָתָּֽך :כד חל ִ ְִּ֤קי י ְהוָה֙ ָא ְמ ָ ָׁ֣רה נַ ְפ ָ֔ ִ
שּועת י ְהוָ ּֽה:
י ְהוָה֙ לְק ָ֔ ָוֹו לְנָ֖פש תִ דְ ְרשּֽנּו :כו ִּ֤טֹוב ְויָחִיל֙ וְדּומָָ֔ ם לִתְ ַ ָ֖
ְעּוריו :כח י ִּ֤שב ָבדָ ֙ד ְוי ִָ֔ד ֹם ִכַ֥י נ ַ ָָ֖טל
כז טָׁ֣ ֹוב ל ַָ֔גבר כִ ּֽי-י ָ ִַ֥שא ָ֖ע ֹל ִבנ ָ ּֽ
אּולָ֖י י ַ֥ש תִ קְ וָ ּֽה :ל י ִֹ֧תן לְמַ כֶ֛הּו ָ֖לחִי
עָלָ ּֽיו :כט י ִִּ֤תן בּֽ ָע ָפ ֙ר ִָ֔פיהּו ַ
ְעֹולָ֖ם אֲ ד ֹנָ ּֽי :לב ִכָׁ֣י אִ ם-הֹו ָָ֔גה
שבַ ַ֥ע בְח ְרפָ ּֽה :לא ִכָׁ֣י לַ֥ א יִזְנַ ֶ֛ח ל ָ
יִ ְ
ו ְִר ַ ָ֖חם כ ְַ֥ר ֹב ֲחס ָָדּֽיו :לג ִכָׁ֣י לִּ֤ א ִענָה֙ מִ ל ִָ֔בֹו ַוי ַגָ֖ה בְני-אִ ּֽיש:
לד לְדַ כ ֙א ַ ָׁ֣תחַת ַרגְ ָָ֔ליו ָ֖כ ֹל ֲא ִסַ֥ירי אָ ּֽרץ :לה ְלהַטֹו ֙ת מִשְ פַטָָ֔ -גבר
נָ֖גד פְנַ֥י ע ְלי ֹּֽון :לו ְלעַּוִּ֤ת ָאדָ ם֙ ב ְִר ָ֔יבֹו ֲאד ָֹנָ֖י לַ֥ א ָראָ ּֽה :לז ִ ָׁ֣מי זִּ֤ה
ָאמַ ֙ר ו ַָ֔תהִי אֲ ד ָֹנָ֖י לַ֥ א ִצּוָ ּֽה :לח מ ִִפִּ֤י עלְיֹו ֙ן לָׁ֣ א ת ָ֔צא ה ָָר ָ֖עֹות
ָאדם ָָ֔חי גָ֖בר עַל ֲחטָאָ ּֽיו :מ נַ ְחפ ָ ְִּ֤שה
ְו ַהטֹּֽוב :לט מַה-י ִתְ אֹונ ֙ן ָ ָׁ֣
יט
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דְ ָרכ֙ינ ּ֙ו וְ ּֽנַח ְָ֔ק ֹ ָרה ְונ ָָ֖שּובָה עַד-י ְהוָ ּֽה :מא נ ָ ִִּ֤שא ְלבָב֙נ ּ֙ו אלַ -כ ָָ֔פי ִם
שעְנ ּ֙ו ּומָ ִָ֔רינּו א ָ ַָ֖תה לַ֥ א סָלָ ּֽחְתָ :
אלָ֖ -אל ַבשָמָ ּֽי ִם :מב ַ ִּ֤נחְנּו ָפ ַ ֙
מג ס ִַּ֤כ ֹתָ ה בַָא ֙ף וַ ּֽתִ ְרדְ ָ֔פנּו ה ַ ָָ֖רגְתָ לַ֥ א חָמָ ּֽלְתָ  :מד סַכִּ֤ ֹותָ ה בּֽ ָענָ ֙ן ָָ֔לְך
שִימנּו ב ְַ֥קרב ָהעַמִ ּֽים :מו פָצַ֥ ּו
מע ֲָ֖בֹור תְ פִלָ ּֽה :מה ס ִ ְֹ֧חי ּומָ ֶ֛אֹוס תְ ָ֖
ַשאת ְוה ַָשּֽבר:
עָלֶ֛ינּו פִי ָ֖הם כָל-אֹי ְבּֽינּו :מז ַ ֹ֧פחַד וָפַ ֶ֛ חַת ָ ַ֥הי ָה ָלָ֖נּו ה ַ֥
מח ַפלְגיַ֙ -מי ִם֙ ת ַ ָׁ֣רד עי ִָ֔ני עַלָ֖ -שבר בַת-עַמִ ּֽי :מט עי ִנֹ֧י נִג ָ ְֶ֛רה וְלַ֥ א
ְהוָ֖ה מִ שָמָ ּֽי ִם :נא עינִ ֙י
ש ִ ָׁ֣קיף ו ְָ֔ירא י ָ
תִ דְ ָ֖מה מאַ֥ין ֲה ֻפגֹּֽות :נ עַד-י ַ ְ
ִירי :נב צַ֥ ֹוד צ ֶָ֛דּונִי ַכצ ִָ֖פֹור אֹי ְבַ ַ֥י חִנָ ּֽם:
עֹּֽול ְָלָׁ֣ה ְלנַ ְפ ָ֔שִ י מִ ָ֖כ ֹל בְנַ֥ ֹות ע ִ ּֽ
ֹאשי ָאמַ ְַ֥רתִ י
נג צָ ּֽמ ְִּ֤תּו בַבֹו ֙ר ַח ָָ֔יי ַוי ַדּוָ֖ -אבן בִ ּֽי :נד צָ ּֽפּו-מַ ַ֥ י ִם עַל-ר ִ ָ֖
שָמעְתָ
ש ְמ ָ֙ך י ְה ָ֔ ָוה מִבָ֖ ֹור תַ חְתִ י ֹּֽות :נו ִ
נִגְ ָז ְּֽרתִ י :נה ק ָ ִָּ֤ראתִ י ִ
קֹולָ֖י ָ ִ֑
ַאל-תַ עְלֹ֧ם ָאזְנְָךֶ֛ ל ְַר ְוח ִ ָָ֖תי לְשַ ְועָתִ ּֽי :נז ָק ַ ֙ר ְב ָ֙ת ְביָֹׁ֣ום א ְק ָר ָ֔א ָך
ירא :נח ַ ֹ֧רבְתָ ֲאד ֹנָ ֶ֛י ִריבַ֥י נַפ ִ ְָ֖שי גָאַ ַ֥ לְתָ ַח ָי ּֽי:
ָאמ ְרתָ ַאל-תִ ָ ּֽ
ַ ָ֖
שפָטִ ּֽי :ס ָר ִא֙יתָ ה֙ כָל-נִקְ מָתָָ֔ ם
נט ָר ִ ִּ֤איתָ ה י ְהוָה֙ ע ַָּוָׁ֣תָ תִָ֔ י שָ פ ָ ְָ֖טה ִמ ְ
שב ָ ָֹ֖תם עָלָ ּֽי:
כָלַ -מחְשְב ָ ָֹ֖תם לִ ּֽי :סא ש ַ ִָּ֤מעְתָ ח ְרפָתָ ם֙ י ְה ָ֔ ָוה כָל-מַ ְח ְ
שב ָ ְִּ֤תם ו ִ ְּֽקימָ תָ ם֙
שפ ְִּ֤תי קָ מַ ֙י וְהגְיֹו ָָ֔נם ע ַָלָ֖י כָלַ -הי ֹּֽום :סג ִ
סב ִ
ֲשה
שיב לָהַ֥ם ג ְֶ֛מּול י ָ
ַה ִָ֔ביטָה אֲ ִנָ֖י מַ נְגִינ ָָתּֽם :סד תָ ֨ ִ
ְהוָ֖ה כְמַ ע ַ֥
י ְדיהּֽם :סה תִ ִּ֤תן לָהם֙ ְמגִנַתָ֔ -לב תַ אֲלָ ּֽתְ ָךָ֖ לָהּֽם :סו תִ ְר ִּ֤ד ֹף בְַא ֙ף
שמַ֥י י ְהוָ ּֽה:
שְמִידם מ ַ ִָ֖תחַת ְ
ָ֔
וְתַ
פרק-ד
ִשְרף ְב ַלהַב ,עץ י ָבש וְעץ ָרט ֹבְ .ואּו ָלם אֲ שר ָא ַהבְ ,באש ע ְב ָרתֹו י ִ ְקט ֹב
בית אל נ ַ
ְולא הֹו ִעיל ְביֹום ַר ַהבָ ,כל אֲ שר ָחט ֹב י ַ ְחט ֹב .לא כסף ְולא ז ָ ָהב ,י ֹא ְבדּו ִאיש ַרע
ְו ִאיש טֹוב .איכָה יּו ַעם זָהָב יִשְנא הַכתם הַטֹוב:

יּועם זָ ָָ֔הב י ִשְנָ֖א הַכָׁ֣תם ה ִַ֑טֹוב תִ שְ תַ ֙פ ְכנָה֙ ַאבְניָ֔ -ק ֹדש
א איכָה֙ ַ ָׁ֣
יכִּ֤ה
ב ְָ֖ר ֹאש כָל-חּוצֹּֽות :ב בְנִּ֤י צִיֹו ֙ן ַהי ְקָ ִָ֔רים הַמְ ֻסל ִ ָָ֖אים ב ָ ִַ֑פז א ָ
נ ְחשְב ּ֙ו ְלנִבְליָ֔ -חרש ַמע ֲָ֖שה י ְדַ֥י יֹוצ ּֽר :ג גַם תַ נִים֙ ָ ָׁ֣חלְצּו שַָ֔ ד
כ
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יהן בַת-ע ִ ַָׁ֣מי לְַא ְכ ָָ֔זר ַכי ְע ִנָ֖ים ַבמִ דְ ָבּֽר :ד דָ ַ֨בק ל ְַ֥שֹון
הי ִנָ֖יקּו גּור ִ֑
יֹונֶ֛ק אל-חִכָ֖ ֹו ַבצ ָ ִָ֑מא עֹּֽו ָללִים֙ ָ ָׁ֣שאֲלּו ָ֔לחם פ ָֹ֖רש אַ֥ין לָהּֽם:
ַחּוצֹות ָה ֱא ֻמנִים֙ עֲלָׁ֣י תֹו ָָ֔לע ִחב ְָ֖קּו
ה ה ָּֽא ֹ ְכלִים֙ ל ַ ְָׁ֣מעֲדַ ִָ֔נים נ ַ ָָ֖שמּו ב ִ֑
ֲפּוכָׁ֣ה כְמֹוָָ֔ -רגַע
שפַתּֽ ֹות :ו ַויִגְדַ ל֙ עֲֹוָׁ֣ ן בַתַ -ע ִָ֔מי מּֽח ַ ַָ֖טאת ס ְִ֑ד ֹם הַ ּֽה ָ
ַא ְ
וְלאָ -חַ֥לּו ָ ָ֖בּה י ָ ָּֽדי ִם :ז ז ַכִּ֤ ּו נְז ִיר֙י ֙ ָה מִ ָ֔שלג צ ַָ֖חּו מח ָָלִ֑ב ָ ִּ֤אדְ מּו ע֙צם֙
ִמ ְפנִי ִָ֔נים ס ִ ַָ֖פיר ִגז ְָר ָתּֽם :ח ח ַ ִָּ֤שְך מִ שְחֹו ֙ר ָתּֽאֳ ָָ֔רם לַ֥ א נִכ ְָ֖רּו
טֹובים הָי ּ֙ו
ַחּוצֹות צ ַָפִּ֤ד ָ
עֹורם֙ ַעלַ -עצְמָָ֔ ם י ָָ֖בש ָה ָי ַ֥ה כָעּֽץ :ט ִ ִּ֤
ב ִ֑
נּוב ֹת שָ ָדּֽי:
ַחלְליָ֔ -חרב מּֽ ַחלְלָ֖י ָר ָ ִ֑עב ָׁ֣ש ִּ֤הם יָזּ֙וב ּ֙ו ְמדֻ קָ ִָ֔רים מִ תְ ָ֖
יהן ָהיִּּ֤ו ְלבָרֹו ֙ת ָָ֔למֹו ב ְָ֖שבר בַת-
י י ְֶ֗די נָ ִ
שים֙ ַרח ָ ֲָׁ֣מנִיָ֔ ֹות ִבשְלָ֖ ּו יַלְד ִ֑
עַמִ ּֽי :יא כ ָ ִִּ֤לה י ְהוָה֙ אתֲ -חמ ָָ֔תֹו שָ ַ ָ֖פְך ח ֲָׁ֣רֹון א ִַ֑פֹו ַוי ַצתָׁ֣ -אש ְבצִיָ֔ ֹון
ו ַָ֖ת ֹאכַל י ְסֹוד ֹתּֽיהָ :יב לִּ֤ א האֱ ִמ֙ינ ּ֙ו ַמלְכיָ֔ -ארץ (וכל) ָ֖כ ֹל י ֹשְ ָׁ֣בי ת ִ֑בל
ִיאי ָה עֲֹונָ֖ ֹות
ְאֹויב בְשַ ע ֲָ֖רי י ְרּושָלָ ִ ּֽם :יג מּֽח ַָׁ֣ט ֹאת נְב ָ֔
ִכִּ֤י י ָב ֹ ֙א ַ ָׁ֣צר ו ָ֔
ּֽחּוצֹות
יקים :יד נָעִּ֤ ּו ִעו ְִרים֙ בַ ָ֔
כֹהֲנִ֑י ָה הַשֹפ ְִכַ֥ים ְב ִק ְר ָ ָ֖בּה דַ ַ֥ם צַדִ ִ ּֽ
נְגֹּֽאֲלָ֖ ּו ב ָ ִַ֑דם בְלָׁ֣ א י ּּֽו ְכ ָ֔לּו יִג ְָ֖עּו ִב ְלבֻשיהּֽם :טו ָׁ֣סּורּו ט ָ֞מא ָ ָׁ֣ק ְראּו
ֶָ֗למֹו ִּ֤סּורּו סּ֙ור ּ֙ו ַאל-תִ ָָ֔געּו ִכַ֥י נ ָָ֖צּו גַםָ -נִ֑עּו אָ ּֽמְ ר ּ֙ו בַגֹו ִָ֔ים לַ֥ א
ִיטם פְנִּ֤י כ ֹ ֲהנִים֙
יֹוסיף ְל ַהב ָ ִ֑
יֹוסיפּו ָלגּּֽור :טז פְנִּ֤י י ְהוָה֙ ִחלְקָָ֔ ם לַ֥ א ִ ָ֖
ִ ָ֖
שאּו ּוז ְק ִנָ֖ים לַ֥ א חָנָ ּֽנּו :יז עֹוד֙ינ ּ֙ו תִ כְלָׁ֣ינָה ע ָ֔ינינּו אל-עז ְָר ָ֖תנּו
לָׁ֣ א נָ ָ֔ ָ
יֹושעַ :יח צ ָָׁ֣דּו ְצע ָָ֔דינּו מִלָ֖כת
ָ ִ֑הבל ְב ִצ ִפי ָָׁ֣תנּו ִצ ִָ֔פינּו אל-גָ֖ ֹוי לַ֥ א ִ ּֽ
קַלִּ֤ים הָי ּ֙ו
ב ְִרח ֹב ִֹ֑תינּו קָ ַ ַ֥רב קִצֶ֛ינּו ָמל ְַ֥אּו י ָָ֖מינּו כִי-בָ ַ֥א ִקצּֽינּו :יט ִ
ש ָ֖רי ש ָ ִָ֑מי ִם עַל-הה ִ ָָׁ֣רים דְ לָקָֻ֔ נּו ַבמִדְ ָ ָ֖בר אָ ְַ֥רבּו לָ ּֽנּו:
ר ֹדְ ָ֔פינּו מִ נִ ְ
ִיתֹותם אֲ ָׁ֣שר ָא ַָ֔מ ְרנּו ְבצִלָ֖ ֹו
כ ִּ֤רּו ַח אַפ֙ינ ּ֙ו ְמ ִ ָׁ֣שי ַח י ְה ָ֔ ָוה נִל ְַכָ֖ד בִשְ ח ָ ִ֑
יֹושבת ב ְָׁ֣ארץ
ִנּֽחְי ַ֥ה בַגֹו ִי ּֽם :כא ִ ִּ֤שישִי ְו ִ
שמְ ִח ֙י בַת-א ֱָ֔דֹום (יושבתי) ָ֖
שכ ִ ְָ֖רי וְתִ תְ ע ִ ָּֽרי :כב תַ ם-עֲֹונ ְ֙ך בַת-
ִ֑עּוץ גַםָ -ע ַל֙י ִ ְ֙ך תַ ֲעבָר-כָ֔ ֹוס תִ ְ
ְלֹותְך פ ַ ִָּ֤קד עֲֹונ ְ֙ך בַת-אֱ ָ֔דֹום ג ִָלָ֖ה עַל-
יֹוסיף ְל ַהג ִ֑
צִיָ֔ ֹון לַ֥ א ִ ָ֖
כא
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ֹאתי ְִך:
חַט ָ ּֽ
פרק-ה

ּוראַ֥ה את-ח ְרפָתּֽנּו :ב נַ ֲחלָת֙נ ּ֙ו
א ז ְִּ֤כ ֹר י ְהוָה֙ מּֽהָׁ֣ ָ -הי ָה ָָ֔לנּו ה ִ ַָ֖ביטָה ְ
תֹומים ָהיִ֙ינ ּ֙ו ו ְָׁ֣אין אָָ֔ ב אִמ ָֹ֖תינּו
נ ּֽהפ ְָכָׁ֣ה ְלז ִָָ֔רים ב ָָ֖תינּו ְלנָכ ִ ְּֽרים :ג י ְ ִ ִּ֤
ִמְחַ֥יר י ָבֹּֽאּו :ה ַ ִּ֤על
כְַא ְל ָמנֹּֽות :ד מימ֙ינ ּ֙ו בְכָׁ֣סף שָתִָ֔ ינּו ע ָ֖צינּו ב ִ
ַצּוָאר֙נ ּ֙ו נ ְִרדָָ֔ פְנּו י ַ ָָ֖געְנּו וְלַ֥ א הּּֽונַ ּֽח-לָ ּֽנּו :ו מִ צ ַ ְ֙רי ִם֙ נ ַ ָָׁ֣תנּו ָָ֔יד אַ ָ֖שּור
ִלש ְַ֥ב ֹ ַעּֽ לָ ּֽחם :ז אֲב ִֹּ֤תינּו ָ ּֽחטְא ּ֙ו וְאי ָָ֔נם וַאֲ ַ ָ֖נחְנּו עֲֹונ ֹתיהַ֥ם ס ָָבּֽלְנּו:
ח ֲעבָדִ ים֙ ָ ָׁ֣משְלּו ָָ֔בנּו פ ָֹ֖רק אַ֥ין ִמי ָָדּֽם :ט ְבנַפְש֙נ ּ֙ו נ ִ ָָׁ֣ביא ַלח ְָ֔מנּו
מִ פְנָ֖י ַ֥חרב ַה ִמדְ בָ ּֽר :י עֹור֙נ ּ֙ו כְתַ נָׁ֣ ּור נִכְמָָ֔ רּו מִ פְנָ֖י זַ ְלעֲפַ֥ ֹות ָר ָעּֽב:
ְהּודּֽה :יב שָ ִרים֙ ְבי ָ ָָׁ֣דם נִתְ ָ֔לּו
יא נָשִים֙ ְב ִציָֹׁ֣ון עִנָ֔ ּו בְתֻ לָ֖ ת ְבע ַָ֥רי י ָ
שאּו ּונְע ִ ָָ֖רים בָעַ֥ץ
ַחּורים֙ טְחָׁ֣ ֹון נָ ָ֔ ָ
פְנַ֥י ז ְק ִנָ֖ים לַ֥ א נהְדָ ּֽרּו :יג ב ִ
ַחּורים מִ נְגִינ ָָתּֽם :טו שָ ַב ֙ת
כ ָָשּֽלּו :יד ז ְקנִים֙ מ ַ ָׁ֣
ִשעַר שָ ָָ֔בתּו ב ִ ָ֖
ֹאשנּו אּֽ ֹוי-
מְשֹוש ל ִָ֔בנּו נהְפַ ְַ֥ך ל ְָ֖אבל מְח ֹל ּֽנּו :טז נָ ּֽ ְפלָה֙ ע ֲָׁ֣טרת ר ָ֔
ָׁ֣
שכַ֥ ּו
נָ ַ֥א ָלָ֖נּו ִכַ֥י ח ָָטּֽאנּו :יז עַלֶ֗ -זה ָה ָיִּ֤ה דָ וה֙ ל ִָ֔בנּו עַלָ֖ -אלה ָח ְ
ש ָ֔מם שּוע ִָלָ֖ים ִהלְכּו-בֹּֽו :יט אַ ָ ִּ֤תה י ְהוָה֙
עינ ּֽינּו :יח ַ ִּ֤על הַר-צִיֹו ֙ן ש ָ
שכ ָָ֔חנּו ַ ּֽת ַעז ְָ֖בנּו
ְעֹולָׁ֣ם ת ָ֔שב ִכסְאֲָךָ֖ ל ְַ֥ד ֹר וָדּֽ ֹור :כ ָ ִּ֤למָה ל ָ֙נצַח֙ תִ ְ
ל ָ
ְהוִּ֤ה | אל֙י ָ֙ך (ונשוב) וְ ּֽנ ָָ֔שּובָה חַדַ֥ש י ָָ֖מינּו
ֲשִיבנּו י ָ
ל ְַ֥א ֹרְך י ָמִ ּֽים :כא ה ֨
מְא ֹד:
כ ְּֽקדם :כב ִ֚ ִכי אִם-מ ָָׁ֣א ֹס מְַאסְתָָ֔ נּו קָצַ ַ֥ פְתָ עָלָ֖ינּו עַדּֽ -
זְכֹור י ְהֹוָה מה ָהי ָה לָנּו ,אֹוי:
ּוראה את ח ְרפָתנּו ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
ַהבִיטָה ְ
שנָה וְדִ ְמעָתִ י ַאתְ מִיד ,אֹוי:
ֲאקֹונן ְבכָל ָ
בָאתִ י ְב ַמ ֲעמַקי ַמי ִם ּו ַמכְאֹובִי נגְדִ י תָ מִיד ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
ְאֹורי הּועַם ,אֹוי
גָלָה כְבֹודִ י ּומ ִ
ַאף דֻ ַחפְתִ י ִמז ְבּולִי ְוהִננִי ח ְרפַת ָאדָ ם ּובְזּוי עַם ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
כב
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שאֲגּו לְמּולִי ,אֹוי:
ֲהלָמּונִי כּותִ י ִים ְו ָחפְרּו ְו ָ
ְוכָל רֹוַאי י ַ ְלעִיגּו לִי ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
ז ַרע מְרעִים ִה ִקיפּונִי ִכזְאבִים ,אֹוי:
ח ְָרבּו ִמקְדָ שִי ּו ְסבָבּונִי פ ִָרים ַרבִים ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
ְגֹורשְתִ י ִממְנּוחִי ,אֹוי:
ִטאֲטּו ַה ִמקְדָ ש ַה ָמעֹוז ו ַ
י ָבש כַחרש כֹחִי ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
כִילּונִי ז ִָרים ְונָ ְגעָה נַפשִי עַד מָות ,אֹוי:
כִי דִ יכִיתָ נּו ִבמְקֹום תַ נִים וַתְ כַס ָעלְינּו ְב ַצלְמָ ות ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
ִלנְ ָבלָה שָמּונִי וְדָ ְרכּו ְכגִתֹות בְתּולֹותָ י ,אֹוי:
שפַך כְבדִ י ְוהִתְ פ ְָרדּו כָל ַעצְמֹותַ י ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
לָָארץ נִ ְ
מהַר אל גִ ְבעָה הִתְ ַעלְלּו בָם שֹו ְטנַי ,אֹוי:
נָ ֲאקּו ְו ָצעֲקּו ַאיה ֲחסָדיָך ה ִָראשֹונִים אֲדֹנָי ,אֹוי מֶה ָׁהיָׁה לָׁנּו:
ַארמֹונָי.
בְליל זה י ִ ְבכָיּון וְילִילּו ָבנַי .ליל ח ַָרב ביתִ י ְונִשְ ְרפּו ְ
ְוכָל בית יִש ְָראל יהְגּו בִיגֹונַי ,יִּבְּכּו הַשְּ ֵרפָׁה אֲ שֶ ר שָׁ ַרף יְּי:
בְליל זה א ְרעּו לִיֲ ,ח ִמשָה דְ ב ִָרים ָקשִים .נִגְזַר עַל ָאבֹותְ ,והָיּו
נ ֱענָשִיםְ .ל ִבלְתִ י י ִ ָכנְסּו ,לְתֹוְך ארץ ְקדֹושִים .וְנח ֱַרב ַה ַבי ִתְ ,וגַם
חֹורשִיםִ .ראשֹון גַם שנִי ,י ְשָ נִים עִם חֲדָ שִ יםְ .וגַם
ְ
ח ְָרשּו
נִ ְלכְדָ ה בִיתרְ ,ו ָהי ְתָ ה ְלפַח מֹו ְקשִים .בְליל זה כִי ָהי ְתָ ה ִסבָה
מאת יְי ָ:
יִּבְּכּו הַשְּ ֵרפָׁה אֲ שֶ ר שָׁ ַרף יְּיָׁ:
בְליל זה תְ ילִיל ,מַר ֲענִי ָה נבְדלתּ .ומִבית ָאבִי ָה ְכהַיֹום נחְדלת,
וְעֹו רכת בָכֹותְ ,וקִינִים ְמי ַללת .כִי נִש ְַרף ביתָ ּהְ ,ב ַלבַת אֹוכלת,
ְויָצְָאה גַחלת וְאש מאת יְי ָ:
כג
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יִּבְּכּו הַשְּ ֵרפָׁה אֲ שֶ ר שָׁ ַרף יְּיָׁ:
בְליל זה הגְ ָלנִי ,וְאת ביתִ י הח ֱִריב .בְתִ שְ עָה לַח ֹדש ,בִשְ עַת
שמ ְַרתִ י ,מִ שְמרת י ְה ֹ ָוי ִריבְ .ונִ ְכנַס הָאֹויב
ַה ַמע ֲִריבֲ .אנִי עַל ִמ ְ
וְאת זְ ָבחָיו ִהק ְִריבּ .ובָא אל ִמקְ דָ שִי וְלא ִצּוָה יְי ָ:
יִּבְּכּו הַשְּ ֵרפָׁה אֲ שֶ ר שָׁ ַרף יְּיָׁ:
***

ִּמדֵ י שָׁ נָׁה ִּקינָׁהְּ ,ב ֵליל זֶה ְּמזֻמָׁ נָׁהִּ .כי ִּק ְּריָׁה ֶנאֱ מָׁ נָׁה ,בֹו ָׁהיְּתָׁ ה
ְּכַא ְּל ָׁמנָׁה:
בֹו א ְבכה ְוָא ִהי ָמהּ ,ובֹו ָפנַי ַא ְר ִעי ָמה .נְ ִהי נִ ְהי ָה ָא ִרימָ ה ,מִ י ָמִ ים
מה :מִּ דֵ י שָׁ נָׁה ִּקינָׁהְּ ,ב ֵליל זֶה מְּ זֻמָׁ נָׁהִּ .כי ִּק ְּריָׁה נֶאֱ מָׁ נָׁה ,בֹו ָׁהיְּתָׁ ה
י ָ ִמי ָ
ְּכַא ְּלמָׁ נָׁה:

ְבליל זה ִמ ָכל לילֹותִ ,קינָה ְב ָכל מַ קְ הלֹותּ .ובֹו שָ תּו כֹוס
אבלֹות :מִּ דֵ י שָׁ נָׁה ִּקינָׁהְּ ,ב ֵליל זֶה מְּ זֻמָׁ נָׁהִּ .כי ִּק ְּריָׁה
תַ ְרעלֹות ,דַ ְרכי ִציֹון ֲ
נֶאֱ ָׁמנָׁה ,בֹו ָׁהיְּתָׁ ה ְּכַא ְּלמָׁ נָׁה:

ש ַלח ִבי אש ִרשְ פֹוְ .והּושַ ת שִ ְב ִרי
ליל צּור ָפ ַקד ִק ְצפֹוְ ,ו ָ
שפֹו :מִּ דֵ י שָׁ נָׁה ִּקינָׁהְּ ,ב ֵליל זֶה מְּ זֻמָׁ נָׁהִּ .כי ִּק ְּריָׁה
שכּו כֹו ְכבי נִ ְ
ִל ְספֹוא ,י ְח ְ
נֶאֱ ָׁמנָׁה ,בֹו ָׁהיְּתָׁ ה ְּכַא ְּלמָׁ נָׁה:

ֲאנִי ַהגבר אּו ָמלִ ,ל ְראֹות י ָגֹון ְו ָע ָמלְ .בליל זה ִרשְ ִעי גָמַ לִ ,ב ַלע
חמַ ל :מִּ דֵ י שָׁ נָׁה ִּקינָׁהְּ ,ב ֵליל זֶה מְּ זֻמָׁ נָׁהִּ .כי ִּק ְּריָׁה נֶאֱ ָׁמנָׁה ,בֹו
י ְה ֹ ָוה ְולא ָ
ָׁהיְּתָׁ ה ְּכַא ְּלמָׁ נָׁה:

ירע נֹופלְ ,ל ִמגְדָ ל ַב ַחן ָועֹופלְ .ושּו ַעי י ָשְ בּו ַבשפל,
ליל בֹו א ַ
י ִ ָקחהּו אֹופל :מִּ דֵ י שָׁ נָׁה ִּקינָׁהְּ ,ב ֵליל זֶה מְּ זֻמָׁ נָׁהִּ .כי ִּק ְּריָׁה נֶאֱ מָׁ נָׁה ,בֹו ָׁהיְּתָׁ ה
ְּכַא ְּלמָׁ נָׁה:
כד
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***

עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ועַל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:
שמְמּות עִיר קֳדְ שנּוַ ,ב ַליְלָה זה י ְגֹונינּו ,נהפְכּו נְהִי ְרנָנינּו:
עַל ִ
עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ועַל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:

ְתֹורה ּומִ ְצוָתָ ה,
עַל ק ְִרי ָה נִ ְפלְָאתָ ה ,אֲשר הּושָתָ ה בָתָ ה .ל ָ
הָא ָטמְנּו ָאז ְנינּו .עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ועַל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:
נִפ ְַרע היכָלנּו ,נִשָא ְבמַר קֹולנּו .יֹום הִרבּו ֲחלָלינּו ,אֹוי מַ ה בָא
עָלינּו .עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ו ַעל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:
ְוסַף ִמזְב ַח וְָארֹון ,כִי גָבַר החָרֹון .וְקֹול ה ִרים זָר ְבגָרֹון ,בְבית
אֲד ֹננּו .עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ועַל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:
ְוסַף כ ֹחנּו ְו ָכשַלְ ,ב ַלחַץ מֹונה ָכשַל .כִי ָהי ִינּו לְמָשָ לְ ,ו ַלעַג
שכנינּו .עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ועַל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:
ִל ְ
ש ַכחְנּו כְמת מִלב ,מֹונה גֹוזז וְחֹולבְ .ונִצ ְָרח בְתִ ג ְַרת אֹויב,
נִ ְ
לָאל וְאין עֹוננּו .עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ועַל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:
ִפתְ אֹום בָא אידנּוַ ,וי ְִרפּו י ָדינּוְ .וגָב ְָרה י ַד מֹוננּוַ ,בח ֳִרי ַאף
קֹוננּו .עַל זֶה ָׁהיָׁה דָׁ וֶה ִּלבֵנּוְּ ,ועַל אֵ לֶה חָׁשְּ כּו עֵינֵינּו:
***

אֲליכם עדָ ה ְקדֹושָה ,אשְַאל ִמכם שְאלֹות .מַה נִּשְּ תַ נָׁה
ַה ַליְּלָׁהַ ,הזֶה מִּ כָׁל ַהלֵילֹות:
כה
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רֹורים .עַתָ ה ַה ַליְלָה הַזה,
ַמדּו ַע בְליל פסַח ,אֹו ְכלִים מַצֹות ּו ְמ ִ
ְרֹורים .עַל הרג ַהכְש ִריםְ ,ועַל ז ַרע י ְשָ ִרים .עַל
ש ַבעְנּו בּוז ּומ ִ
ָ
רּורים ,אשָ א קֹולִי כְחֹולֹות :מַה נִּשְּ תַ נָׁה ַה ַליְּלָׁהַ ,הזֶה
כן ִב ְבכִי תַ ְמ ִ
ִּמכָׁל ַהלֵילֹות:

ש ְמחָה .עַתָ ה ַבעֲוֹונֹותינּו ,בְליל
ש ְלחָן עָרּוְך ְב ִ
ַמדּו ַע בְליל פסַחֻ ,
זה קֹול ֲאנָחָהֲ .אהָּה כִי לא ָמצָאנּוְ ,לכַף ַרגְלנּו מְנּוחָה .אֹוי כִי
שכַח מְחֹולֹות :מַה נִּשְּ תַ נָׁה ַה ַליְּלָׁהַ ,הזֶה ִּמכָׁל
בָָאה צ ָָרה ,עַל כן א ְ
ַהלֵילֹות:

ַמדּו ַע בְליל פסַח ,שֹותִים כֹוסֹות ִבב ְָרכָה .עַתָ ה אֲ נַחְנּו בְליל זה,
שבְתִ יּ ,ובָאתִ י ארץ מְ בּוכָה.
נִק ְָרא ְמגִלַת איכָה .איכָה ְבגָלּות י ָ ַ
לָכן ֲאנִי עַל ָככָהֲ ,אעֹורר קֹול יְלָלֹות :מַה נִּשְּ תַ נָׁה ַה ַליְּלָׁהַ ,הזֶה
ִּמכָׁל ַהלֵילֹות:

קֹורין תָ מִיד ַהגָדָ ה .עַתָ ה נ ֹאמַ ר בְליל זהְ ,בכִי
ַמדּו ַע בְליל פסַחִ ,
תַ ְמרּור ּו ְקפָדָ ה .אֹוי ָה כִי ג ְַרתִ י משְךּ ,ובָא עת פְקֻ דָ ה .אֹוי עַל
ק ְִרי ָה חֲמּודָ הְ ,ועַל בָתי תְ ִפלֹות :מַה נִּשְּ תַ נָׁה ַה ַליְּלָׁהַ ,הזֶה ִּמכָׁל
ַהלֵילֹות:

ַמדּו ַע בְליל פסַח ,נִגְמ ֹר תָ מִיד ַההַלל .עַתָ ה אֲ נַחְנּו בְליל זה ,נְהִי
ִמסְפד וִיליל .כִי ַבעֲוֹונֹותינּו עַתָ ה ,לא נּוכַל ְלהִתְ פַלל .כִי בית
ִמקְדָ ש מִתְ חַללְ ,וגַם ח ְָרבּו היכָלֹות :מַה נִּשְּ תַ נָׁה ַה ַליְּלָׁהַ ,הזֶה ִּמכָׁל
ַהלֵילֹות:

שפְֹך ְבזִמ ְָרה .עַתָ ה בְליל זה שָתִ ינּו,
ַמדּו ַע בְליל פסַח ,אֹומ ְִרים ְ
ש ְמחָה נעְדָ ָרה ,דַ ְרכי צִיֹון אֲבלֹות :מַה
ַלעַן ר ֹאש ּומ ָָרה .אֹוי כִי ִ
נִּשְּ תַ נָׁה ַה ַליְּלָׁהַ ,הזֶה ִּמכָׁל ַהלֵילֹות:
כו
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וְּאַ תָׁ ה קָׁדֹוש  ,יֹושב תְ הִלֹות יִש ְָראלְ :וק ָָרא זה אל זה וְָאמַר ָקדֹוש |
קָדֹוש ,קָדֹוש י ְהֹוָה צבָאֹות ,מְלא כ ֹל הָָארץ כְבֹודֹו( :בלחשּ ):ו ְמ ַק ְבלִין
שכִינְתּה ,קַדִ יש
דין מִן דין וְָאמ ְִרין קַדִ יש ִבשְמי מְרֹומָא ִעלָָאה בית ְ
ְבּורתּה ,קַדִ יש ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ְהֹוָה ְצבָאֹות,
ַארעָא עֹובַד ג ְ
עַל ְ
שמַע ַאח ֲַרי קֹול
ַארעָא זִיו יְקָרּה( :בקול ):וַתִ שָאנִי רּוחַ ,וָא ְ
ַמ ְלי ָא כָל ְ
ַרעַש גָדֹול ָברּוְך כְבֹוד י ְהֹוָה ִמ ְמקֹומֹו( :בלחשּ ):ונְ ָטלַתְ נִי רּוחָא,
ש ְבחִין וְָאמ ְִרין ב ְִריְך יְק ָָרא דַ יהֹוָה
שגִיא דִ ְמ ַ
ש ָמעִית בַתְ ַרי קַל זִי ַע ַ
ּו ְ
שכִינְתּה( :בקול ):י ְהֹוָה יִמְלְך לְעֹלָם וָעד( :בלחש ):י ְהֹוָה
מ ֲאתַ ר בית ְ
ַמלְכּותּה ָקאִים ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא( :בקול ):י ְהֹוָה אֱלהי ַאב ְָרהָם
י ִ ְצחָק ְויִש ְָראל אֲבֹותינּו ,שֹמ ְָרה ז ֹאת לְעֹולָם ,לְיצר ַמ ְחשְבֹות ְלבַב
שחִיתְ ,וה ְִרבָה
עַמָךְ ,והָכן ְל ָבבָם אליָך :וְהּוא ַרחּום יכַפר עָֹון וְלא י ַ ְ
ורב חסד
ְל ָהשִיב ַא פֹו ,וְלא יָעִיר כָל ֲח ָמתֹו :כִי ַאתָ ה אֲדֹנָי טֹוב ְו ַסלָחַ ,
ְתֹורתְ ָך אֱמת :תִ תן אֱמת ְליַעֲק ֹב,
ְלכָל ק ְֹראיָך :צִדְ ָקתְ ָך צדק לְעֹולָם ,ו ָ
ש ַבעְתָ ַלאֲב ֹתינּו מִימי קדם :בָרּוְך אֲדֹנָי יֹום
חסד לְַאב ְָרהָם ,אֲשר נִ ְ
שגָב לָנּו
יֹום י ַ ֲעמָס לָנּו ,הָאל י ְשּועָתנּו סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות ִעמָנּוִ ,מ ְ
אֱלהי יַעֲק ֹב סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות ,אַ שְרי ָאדָ ם ב ֹט ַח בְָך :י ְהֹוָה הֹושִיעָה,
הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום ק ְָראנּו:
בָרּוְך אֱלהינּו שב ְָרָאנּו ִלכְבֹודֹו ,ו ִהבְדִ ילָנּו מִן הַתֹועִיםְ ,ונָתַ ן לָנּו
ְתֹורתֹו,
תֹורת אֱמתְ ,וחַיי עֹולָם נָטַע בתֹוכנּו .הּוא יִפְתַ ח לִבנּו ב ָ
ַ
ְויָשִים ְבלִבנּו ַא ֲהבָתֹו ְוי ְִרָאתֹו ַלעֲשֹות ְרצֹונֹו ּו ְל ָעבְדֹו בְלבָב שָלם .לא
נִיגַע ל ִָריק ,וְל א נלד לַב ָהלָה .יְהִי ָרצֹון ִמ ְלפָניָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי
אֲבֹותינּו שנִשְמ ֹר חֻקיָך ּו ִמצְֹותיָך בָעֹולָם הַזהְ ,ונִזְכה ְונִחְיה ְונ ִַירש
מעַן יז ַמ ְרָך כָבֹוד וְלא י ִד ֹם (יפסיק
טֹובָה ּוב ְָרכָה ְלחַיי הָעֹולָם ַהבָאְ :ל ַ
תֹורה
מעט) ,י ְהֹוָה אֱלהַי לְעֹולָם אֹודךָ :י ְהֹוָה חָפץ ְל ַמעַן צִדְ קֹו ,יַגְדִ יל ָ
ויַאְדִ ירְ :וי ִ ְבטְחּו בְָך יֹודְ עי שְמָך ,כִי לא ָעזַבְתָ ד ְֹרשיָך י ְהֹוָה :י ְהֹוָה
שמְָך ְבכָל הָָארץִ :חזְקּו וי ַאֲ מץ ְל ַבבְכם כָל
אֲד ֹנינּו ,מָה אַדִ יר ִ
ַה ְמי ַ ֲחלִים לַיהֹוָה:
כז
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(ואומר החזן קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן דְ הּוא עָתִ יד ְלחַדָ תָ א ָע ְלמָאּ ,ולְַאחָָאה
ש ְכ ָללָא הי ְכלָאּ ,ו ְל ִמפ ְַרק ַחיַי ָאּ ,ו ְל ִמבְני ק ְַרתָ א דִ ירּושְלם,
מתַ י ָאּ ,ו ְל ַ
ש ַמי ָא
ִירא דִ ְ
ַארעָאְ ,ו ַל ֲאתָ בָא ֻפ ְל ָחנָא יַק ָ
ּולְמ ְעקַר ֻפ ְל ָחנָא נּוכ ְָרָאה מ ְ
ְלהַדְ רּה ְוזִיוּה וִיקָ רּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל
ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ָק ִריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַר ָׁבא
ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא יִּתְּ ב ַָׁרְךְ .ויִשְתַ בַחְ .וי ִתְ פַָארְ .וי ִתְ רומַם.
הלָל שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן
ְוי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַ
ִירן ְב ָע ְל ָמא
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
ִירתָ א .תִ ְ
לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
שין ,יַעְדי
ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן :תִ תְ ְכלי ַח ְר ָבא ְו ַכ ְפנָא ּומֹותָ נָאּ ,ו ַמ ְר ִעין ִבי ִ
ש ָראלְ ,ו ִא ְמרּו ָאמן .אמן:
ִמנָנָא ּו ִמנְכֹון ּומ ַעל עַמּה י ִ ְ
ש ַמי ָא ְו ַחי ִים טֹובִים וְש ַבע וִישּועָה ּונְ ָחמָה
ש ָלמָא ַרבָה מִן ְ
י ְהא ְ
ּורפּוָאה ּוגְ ֻאלָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוָח ְו ַה ָצלָה עָלינּו ְועַל כָל
ְושִיזְבָא ְ
יִש ְָראל ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן :עֹושה שָ לֹום ִבמְרֹומָיו הּוא יעֲשה ב ְַר ֲחמָיו
שָלֹום עָלינּו ְועַל כָל יִש ְָראל ְו ִא ְמרּו ָאמן .אמן:
אחינו בית ישראל שמעו!
שנִים ִמיֹום שנ ֱח ַרב בית ָקדְ שנּו
שע מאֹות ְוָ ...
ַהיֹום אלף ּותְ ַ
ְותִ ְפַא ְרתנּו .נָ ְפ ָלה ֲעטרת ר ֹאשנּו ,אֹוי נָא ָלנּו ִכי ָח ָטאנּו.
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(בשחרית נוהגים שלא להניח תפילין ולא להתעטף בטלית)

שמָתִי
מֹודֶ ה אֲ נִּי ְלפָניָך מלְך חַי ְו ַקי ָם שה ֱחז ְַרתָ בִי נִ ְ
בְח ְמלָהַ ,רבָה אֱמּונָתָך:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר קִדְ שָנּו
ְב ִמצְֹותָ יו ִו ִצּוָנּו עַל נְטִילַת י ָדָ י ִם:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר יָצַר את
הָָאדָ ם ְב ָח ְכמָהּ ,וב ָָרא בֹו נְ ָקבִים נְ ָקבִים ,חֲלּולִים חֲלּולִים.
גָלּוי ְוי ָדּו ַע ִלפְני כִסא כְבֹודָך ,שאִם יִסָתם אחָד מהם ,אֹו
שעָה
אִם יִפָתח אחָד מהם ,אִי א ְפשַר ְלהִתְ קַים ַאפִלּו ָ
א ָחת .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,רֹופא כָל ָבשָר ּו ַמ ְפלִיא ַלעֲשֹות:
ְהֹורה .אַתָה ב ְָראתָ ּה ,אַתָה
שמָה שנָתַ תָ בִי ט ָ
אֱ ֹלהַי ,נְ ָ
שמ ְָרּה ְבק ְִרבִיְ ,ואַתָה
יְצ ְַרתָ ּה ,אַתָ ה נְ ַפחְתָ ּה בִיְ ,ואַתָ ה ְמ ַ
עָתִ יד ִל ְטלָּה מִמנִיּ ,ו ְל ַה ֲחז ִָירּה בִי לעָתִ יד לָבֹוא .כָל זְמַן
שמָה ְבק ְִרבִי מֹודה ֲאנִי ְלפָניָך י ְהֹוָה אֱלהַי ואלהי
ש ַהנְ ָ
אֲבֹותַיִ .רבֹון כָל ַה ַמ ֲעשִים אֲדֹון כָל ַהנְשָמֹות .בָרּוְך אַתָה
י ְהֹוָהַ ,ה ַמ ֲחזִיר נְשָמֹות ִל ְפג ִָרים מתִ ים:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .הַנֹותן לַש ְכוִי בִינָה
ְל ַה ְבחִין בין יֹום ּובין ָליְלָה:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .פֹוק ַח ִעו ְִרים:
ֲסּורים:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .מַתִ יר א ִ
ָׁברּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .זֹוקף כְפּופִים:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָםַ .מ ְלבִיש ע ֲֻרמִים:
כט
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בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .הַנֹותן ַלי ָעף כֹחַ:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .רֹוקַע הָָארץ עַל
ַה ָמי ִם:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .הַמכִין ִמ ְצעֲדי גָבר:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .ש ָעשָה לִי כָל
צ ְָרכִי:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .אֹוזר יִש ְָראל
ְבּורה:
ִבג ָ
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .עֹוטר יִש ְָראל
ְָארה:
בְתִ פ ָ
שנִי גֹוי:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .שֹּלא ָע ַ
שנִי עָבד:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .שֹּלא ָע ַ
שנִי ִאשָה:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .שֹּלא ָע ַ
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָםַ .ה ַמ ֲעבִיר חבְלי שנָה
מעינָי ּותְ נּומָה מ ַע ְפ ַעפָי.
וִּיהִּי ָׁרצֹון ִמ ְלפָניָך י ְהֹוָה ,אֱל ַהי ואלהי אֲבֹותַ י ,שְתַ ְרגִילינִי
ְתֹורתְך ,וְתַ דְ בִיקנִי ְב ִמצְֹותיָך ,וְאל תְ בִיאנִי לִידי חטְא,
ב ָ
וְלא לִידי עֲֹון ,וְלא לִידי נִיסָיֹון ,וְלא לִידי ִבז ָיֹון ,וְתַ ְרחִיקנִי
מִיצר ה ָָרע ,וְתַ דְ בִיקנִי בְיצר הַטֹוב ,וְכֹוף את יִצ ְִרי
ְל ִהשְתַ עְבד לְָךּ ,ותְ ננִי הַיֹום ּו ְבכָל יֹום לְחן ּולְחסד
ּול ְַר ֲחמִים בְעיניָך ּובְעיני כָל רֹוַאיְ ,וגָמְלנִי ֲחסָדִ ים טֹובִים.
בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,גֹומל ֲחסָדִים טֹובִים ְלעַמֹו יִש ְָראל:
יְּהִּי ָׁרצֹון ִמ ְלפָניָך י ְהֹוָה ,אֱלהַי ואלהי אֲבֹותַ י ,שתַ צִילנִי
ל
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הַיֹום ּו ְבכָל יֹום וְיֹום ,מעַזי ָפנִיםּ ,ומעַזּות ָפנִים ,מָאדָם
ָרע ,מִיצר ָרעְ ,מחַבר ָרעִ ,משָכן ָרע ,מִפגַע ָרע ,מ ַעי ִן
ה ָָרעּ ,ו ִמלָשון ה ָָרע ,מִדִ ין קָשהּ ,ו ִמ ַבעַל דִ ין קָשה ,בין
שהּוא בן ב ְִריתּ ,ובין שאינֹו בן ב ְִריתּ ,ומִדִ ינָּה של גי ִהנָם:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם אֲשר קִדְ שָנּו
תֹורה:
ְב ִמצְֹותָ יו ְו ִצּוָנּו עַל דִ בְרי ָ
תֹורתְ ָך ְבפִינּו
ָ
ְּו ַהע ֲֵרב נָׁא ,י ְהֹוָה אֱלהינּו ,את דִ בְרי
ּו ְבפִיפִיֹות ַעמְָך בית יִש ְָראלְ ,ונִהְיה ֲאנַחְנּו ,וְצ ֱאצָאינּו,
וְצ ֱאצָאי צ ֱאצָאינּו ,וְצ ֱאצָאי ַעמְָך בית יִש ְָראלֻ ,כלָנּו יֹודְ עי
שמָּה .בָרּוְך אַתָה י ְהֹוָהַ ,ה ְמלַמד
תֹורתְ ָך ִל ְ
שְמָך ,וְלֹומְדי ָ
תֹורה ְלעַמֹו יִש ְָראל:
ָ
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר ָבחַר בָנּו ִמכָל
תֹורתֹו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה נֹותן
ָ
ָה ַעמִים ְונָתַ ן לָנּו את
ַתֹורה:
ה ָ
ַויְּדַ בֵר י ְהֹוָה אל מ ֹשה לאמ ֹר .דַ בר אל ַאהֲר ֹן וְאל ָבנָיו
לאמ ֹר כ ֹה תְ ב ְָרכּו את בְני יִש ְָראל ָאמֹור לָהם .יְבָרכְָך
שמְרָך .י ָאר י ְהֹוָה ָפנָיו אליָך וִיחֻנךָ .יִשָא י ְהֹוָה
י ְהֹוָה ְוי ִ ְ
שמִי עַל בְני יִש ְָראל
ָפנָיו אליָך ְוי ָשם לְָך שָלֹוםְ .ושָמּו את ְ
ַו ֲאנִי ֲאב ְָרכם:
(לפני שיתעטף בטלית גדול יברך)

בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר קִדְ שָנּו
ְב ִמצְֹותָ יו ִו ִצּוָנּו ְלהִתְ עַטף ְבצִיצִית:
ּֽיהוִ֑ה
וַתִּ תְּ פ ֵַלֵּ֤ל ַחנָׁה וַת ֹא ַָ֔מר ע ַָלִּ֤ץ ִל ִב ֙י בַ ּֽיה ָ֔ ָוה ָ ַ֥רמָה ק ְַר ִנָ֖י בַ ָ
לא
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ַיהוָ֖ה
ָ ִּ֤רחַב ִפ ֙י עַלָׁ֣ -אֹוי ְ ַָ֔בי ִכַ֥י ש ַ ָָ֖מחְתִ י בִישּועָתָּֽך :אין ק ַָ֥דֹוש כ ָ
ִכָׁ֣י ָׁ֣אין ִבל ְִ֑תָך וְאַ֥ין ָ֖צּור כאלהּֽינּוַ :אל תַ ְרבִּ֤ ּו תְ דַ בְר ּ֙ו גְב ָ ָֹׁ֣הה
גְב ֹ ָָ֔הה יצַ֥א ע ָ ָָ֖תק ִמפִיכִ֑ם ִכָׁ֣י ִּ֤אל דעֹו ֙ת י ְה ָ֔ ָוה וְלַ֥ ֹו נִתְ כְנָ֖ ּו
ֲע ִללֹּֽותַ֥ :קשת גִב ִ ָֹ֖רים ח ִ ִַ֑תים ְונִ ְכש ִָלָ֖ים אָ ַ֥ זְרּו ָ ּֽחי ִל :שְב ִ ִּ֤עים
ש ְב ָָ֔עה ו ְַרבַ ַ֥ת
ּורע ִ ָ֖בים ח ִָ֑דלּו עַדֲ -עק ָָרה֙ יָל ָ ְָׁ֣דה ִ
ש ָָ֔כרּו ְ
בַל֙חם֙ נִ ְ
ְהוה
ָב ִנָ֖ים ֻאמְלָ ּֽלָה :י ָ
מֹוריד ש ְָ֖אֹול ַו ָיּֽעַל :י ָ ָ֖
ְהוָ֖ה מ ִ ָׁ֣מית ּו ְמחַיִ֑ה ִ ַ֥
מֹוריש ּו ַמע ִ ֲִ֑שיר ַמש ִ ְָ֖פיל ַאף מְרֹומּֽם :מ ִ֨קים מ ָע ֶָּ֜פר דֶָ֗ ל
ִ ָׁ֣
מּֽ ַאשְפ ֹ ֙ת י ִ ָָׁ֣רים אבְיָ֔ ֹון לְהֹושִי ֙ב עִם-נְדִ י ִָ֔בים ְוכִסַ֥א כ ָָ֖בֹוד
יהם תבּֽלַ :רגְלִּ֤י
יַנְחִלִ֑ם ִכִּ֤י לַ ּֽיהוָה֙ מ ֻ ְָׁ֣צקי ָ֔ארץ ַו ָי ַ֥שת עֲל ָ֖
ּורש ִ ָָ֖עים ב ַָׁ֣ח ֹשְך י ָ ִִ֑דמּו כִ ּֽי-לַ֥ א ב ְָ֖כ ֹ ַח יִגְבַר-
ֲחסִידָ י ֙ו יִש ְָ֔מ ֹר ְ
ְהוָ֖ה י ִ ָָׁ֣דין
אִ ּֽיש :י ְה ָ֞וה י ַ ָׁ֣חתּו מ ְִרי ֶָ֗ביו ָעלָי ֙ו ַבש ַ ָָׁ֣מי ִם י ְַר ָ֔עם י ָ
ַאפְסיִ֑ ָ -ארץ ְוי ִתןָׁ֣ -ע ֹז ְל ַמלְכָ֔ ֹו ְוי ָָ֖רם ַ֥קרן ְמשִיחֹּֽוָ :אתֹ֙ו ִה ֙י כ ָ ְָׁ֣מה
ִיפין ַמלְכּותּה֙ ַמלְכָׁ֣ ּות ָע ַָ֔לם
ַרב ְְר ִָ֔בין וְתִ מ ְָ֖הֹוהִי כ ָ ְָׁ֣מה תַ ק ִ ִ֑
ש ְלטָנָּ֖ה עִם-דָ ַ֥ר ו ְָדּֽרַ :וא ַ ֲִּ֤נחְנּו ַעמ ְָ֨ך | ו ְַ֥צ ֹאן מ ְַרעִית ָ֮ך נִּ֤ ֹודַ֥ה
ְו ָ
ל ְֶָ֗ך ל ְֶ֫עֹולָ ַ֥ם ל ְַ֥ד ֹר ו ִָ֑ד ֹר ְּ֝נְס ֶַ֗פר תְ ִהלָתָּֽךִּ֤ :ערב ו ָָׁ֣ב ֹקר ָ֭ ְו ָצה ֳַרי ִם
ָשיחָה וְאה ֱִ֑מה ַוי ִשְמַ ַ֥ע קֹולִ ּֽי :ב ְָרן ָ֭-י ַחַד כָׁ֣ ֹוכְבי ִ֑ב ֹקר ְַּ֝וי ִֶָ֗ריעּו
א ִ ָׁ֣
ֲשר ְּ֝ ָס ִֶ֗ביב ָ ָׁ֣שתּו
כָל-בְנַ֥י אֱלהִ ּֽים :לּֽאִ ָ֭ -א ָ
ירא מ ִרבְבַ֥ ֹות ָ ִ֑עם א ַ֥
שמ ָָ֖ענִי
אלהי יִש ִ ְִ֑עי י ִ ְ
ַיהוָׁ֣ה ֲאצ ַָ֔פה
עָלָ ּֽיַ :ו ֲאנִ ֙י ב ָ
אֹוחילָה ל ָׁ֣
ִ ָ֖
ֹוחלְתִ י א ַָתַ֥ה ְּ֝תַ ע ֲֶ֗נה אֲד ֹנָ ַ֥י אֱלהָ ּֽיַ ָ֭ :רגְלִי
אֱלהָ ּֽי :כִ ּֽי-לְָךָׁ֣ י ָ
ְהוָׁ֣ה ה ָ ִ֑
ִישֹור ְּ֝ ְב ַמקְה ִֶ֗לים ֲאב ַָ֥רְך י ְהוָ ּֽה:
ָעּֽמ ָ ְָׁ֣דה ְבמ ִ֑
אֱ ֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי אֲ בֹותֵ ינּו ,זָכְרנּו ְבזִכְרֹון טֹוב ִמ ְלפָניָך,
ּו ָפקְדנּו ִבפְקּודת י ְשּועָה ו ְַר ֲחמִים ִמשְמי שְמי קדםּ ,וזְכ ֹר
לָנּו י ְהֹוָה אֱלהינּו ַא ֲהבַת ַהקַדְ מֹונִים ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויִש ְָראל
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ש ַבעְתָ
ֲעבָדיָך ,את ַהב ְִרית וְאת הַחסד וְאת ַהשְבּועָה שנִ ְ
ַמֹורי ָה ,וְאת ָהעֲקדָ ה ש ָעקַד את
לְַאב ְָרהָם ָאבִינּו ְבהַר ה ִ
ְתֹורתָ ְך:
י ִ ְצחָק בְנֹו עַל ַגבי ַה ִמזְב ַח ַככָתּוב ב ָ
ַויְּ ִִּ֗הי ַאחַר הַדְּ ב ִּ ִָׁ֣רים הָׁאֵֵ֔ לֶה ו ָ ְָׁ֣האֱל ִָ֔הים נ ָ ִָ֖סה את ַאב ְָר ָ ִ֑הם
וַיָֹׁ֣אמר א ָָ֔ליו ַאב ְָר ָ ָ֖הם וַיַֹ֥אמר הִנּֽנִי :ו ֵַ֡י ֹאמר קַחִ֠ -נָא אתִ -בנְ ָ֙ך
את-י ְחִ ּֽידְ ָךִּ֤ אֲשרָ-א ַ֨הב ְָ֙ת את-י ִ ְצ ָָ֔חק ְו ֨לְך-ל ְָָ֔ך אלָ֖ -ארץ
ֲשר א ֹמַ ַ֥ר
הַמ ֹ ִּֽר ָיִ֑ה וְהַ ּֽעֲלִּ֤הּו שָם֙ לְע ֹ ָָ֔לה ִ֚ ַעל ַ ָׁ֣
ַאחד הּֽה ִָָ֔רים א ָ֖
ש את-חֲמ ָֹ֔רֹו ַוי ִ ַ֞קח את-
אל ּֽיָךַ :ויַש ְ֨כם ַאב ְָר ֶָּ֜הם ב ֶַ֗ב ֹקר ַו ַיּֽחֲב ֹ ֙
שְנִּ֤י נְע ָָרי ֙ו א ִָ֔תֹו ו ְָ֖את יִצ ָ ְָׁ֣חק בְנִ֑ ֹו ַוי ְ ַבקַע֙ ֲע ָׁ֣צי ע ֹ ָָ֔לה ַו ָיָׁ֣קָם ו ַָ֔ילְך
שא
שי ַוי ִ ֨ ָ
שלִי ֶ֗ ִ
אלַ -המ ָָ֖קֹום אֲשר-אָ ּֽמַר-לַ֥ ֹו הָ ּֽאֱלהִ ּֽיםַ :ביָֹׁ֣ום ַה ְ
ַאב ְָר ָ ֹ֧הם את-עינָ ֶ֛יו ַו ַי ְַ֥רא אתַ -המ ָָ֖קֹום מ ָּֽרחֹּֽק :ו ַ֨י ֹאמר
שבּּֽו-לָכַ֥ם פ ֹה֙ עִ ּֽם-הַ ּֽח ֲָ֔מֹור וַ ּֽ ֲא ִנָׁ֣י ְו ַה ַָ֔נעַר
ַאב ְָר ֶָּ֜הם אל-נְע ֶָָ֗ריו ְ
ְתחֲוָ֖ה ְונ ַָ֥שּובָה אֲליכ ּֽםַ :וי ִ ַ֨קח ַאב ְָר ֶָּ֜הם
נּֽל ְָכָ֖ה עַד ִ֑כ ֹה ְונִש ַ ּֽ
את-ע ֲָׁ֣צי הָ ּֽע ֹ ֶָ֗לה ַו ָ֨ישם֙ עַל-יִצ ָ ְָׁ֣חק בְנָ֔ ֹו ַוי ַ ִָׁ֣קח ְבי ָָ֔דֹו את-ה ָָ֖אש
יהם יַחְדָ ּֽו :ו ַ֨י ֹאמר י ִ ְצ ֶָּ֜חק אל-
וְאת-הַמַ ּֽאֲכִ֑לת וַיּֽלְכַ֥ ּו שְנ ָ֖
ַאב ְָר ָ ִּ֤הם ָאבִי ֙ו וַיָֹׁ֣אמר ָא ִָ֔בי ו ַָ֖י ֹאמר ה ִָׁ֣ננִי ְב ִנִ֑י ו ֶַ֗י ֹאמר הִנִּ֤ה
ש ו ָ ְָׁ֣הע ִָ֔צים ְואַי ַ֥ה ה ַָ֖שה לְע ֹלָ ּֽה :ו ַ֨י ֹאמ ֙ר ַאב ְָר ָָ֔הם אֱל ֞ ִהים
הָא ֙
יהם יַחְדָ ּֽוַ :וי ֶָ֗ב ֹאּו אל-
ַשה לְע ָֹלָ֖ה ְב ִנִ֑י וַיּֽלְכַ֥ ּו שְנ ָ֖
י ְִראה-לַ֥ ֹו ה ֶ֛
ִים ַו ִ֨יבן ָ ִּ֤שם ַאב ְָרהָם֙ את-
ֲשר אָ ּֽמַר-לָׁ֣ ֹו הָ ּֽאֱלה ְ֒
ַהמ ֘
ָקֹום א ָׁ֣
ַה ִמז ְָ֔ב ַח ַו ַיּֽע ֲָ֖ר ְֹך את-הָ ּֽע ִ ִ֑צים ַו ַיּֽעֲק ֹ ֙ד את-יִצ ָ ְָׁ֣חק בְנָ֔ ֹו ַו ָיִּ֤שם א ֹת ֹ֙ו
עַלַ -ה ִמז ְָ֔ב ַח מִ ַ ָ֖מעַל לָ ּֽעצִ ּֽיםַ :ויִש ְַלִּ֤ח ַאב ְָרהָם֙ את-י ָָ֔דֹו ַוי ַ ִָ֖קח
את-הַמַ ּֽאֲכִ֑לת ִלש ְָ֖ח ֹט אתְ -בנֹּֽוַ :ויִק ְָ֨רא א ֶָּ֜ליו ַמל ַ ְִּ֤אְך י ְהֹוָה֙
ש ַָ֔מי ִם ו ַָ֖י ֹאמר ַאב ְָר ָ ָׁ֣הם | ַאב ְָר ָ ִ֑הם ו ַָ֖י ֹאמר הִנּֽנִי :ו ֶַ֗י ֹאמר
מִןַ -ה ָ
לג
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ַאל-תִ ש ְַלִּ֤ח ָי ּֽדְ ָ֙ך אלַ -ה ַָ֔נעַר וְַאל ַ ַ֥תעַש לָ֖ ֹו מ ְִ֑אּומָה ִכָׁ֣י | ע ָ ַָׁ֣תה
ָשכְתָ אתִ -בנְָךַ֥ את-
י ָדֶַ֗ עְתִ י כִ ּֽי-י ְִּ֤רא אֱלהִים֙ ַָ֔אתָ ה וְלַ֥ א ח ַ ֶ֛
שא ַאב ְָר ֶָּ֜הם את-עי ֶָ֗ניו ַוי ְַר ֙א ְוהִנהַָ֔ -אי ִל
י ְחִ ּֽידְ ָךָ֖ מִמּֽנִיַ :וי ִ ֨ ָ
ַא ֶַ֕חר נּֽא ַ ֱַ֥חז ַבס ַ ְָ֖בְך ְבק ְַר ָנִ֑יו וַיִּ֤לְך ַאב ְָרהָם֙ ַוי ַ ִָׁ֣קח אתָ -ה ַָ֔אי ִל
ַו ַיּֽעֲלַ֥הּו לְע ָֹלָ֖ה ַ ַ֥תחַת ְבנֹּֽוַ :ויִק ָ ְֹ֧רא ַאב ְָרהָ ֶ֛ם שּֽםַ -המ ַָ֥קֹום ה ַָ֖הּוא
ָאמר הַיָ֔ ֹום בְהַ ַ֥ר י ְה ָ ֹוָ֖ה י ָּֽראּֽהַ :ויִק ָ ְֶ֛רא
י ְה ָ ֹוָׁ֣ה | י ְִר ִ֑אה אֲש ֙ר י ּֽ ָׁ֣
ַמלְאַ ְַ֥ך י ְה ָ ֹוָ֖ה אלַ-אב ְָר ָ ִ֑הם ש ִנָ֖ית מִןַ -השָמָ ּֽי ִם :ו ֶַ֕י ֹאמר ִ ַ֥בי
ית את-הַדָ ָ ָׁ֣בר ה ַָ֔זה
ש ָ֙
ֲשר ָע ֨ ִ
נִש ַ ְָ֖בעְתִ י נְאֻם-י ְה ָ ֹוִ֑ה ִֶ֗כי ִ֚ י ַעַן א ִּ֤
וְלַ֥ א ח ַ ָָ֖שכְתָ אתִ -בנְָךַ֥ את-יְחִידָּֽך :כִ ּֽי-ב ָָׁ֣רְך אֲבָ ּֽרכ ְֶָ֗ך ְוה ְַר ָ֨בה
ֲשר עַל-ש ְַפָׁ֣ת
ַאר ִּ֤בה את-ז ְַר ֲע ָ֙ך ְככֹּֽוכ ְָׁ֣בי ַה ָ
ְ
ש ַָ֔מי ִם ְוכ ֶַ֕חֹול א ָ֖
ַה ָיִ֑ם ְוי ַ ִָׁ֣רש ז ְַרע ֲָָ֔ך ָ֖את ַ ַ֥שעַר ּֽא ֹי ְבָ ּֽיוְ :והִתְ בָ ֲּֽרכָׁ֣ ּו ְבז ְַרע ֲָָ֔ך ָ֖כ ֹל
ֲשר ש ַ ָָ֖מעְתָ בְק ֹלִ ּֽיַ :ו ָיִּ֤שָב ַאב ְָרהָם֙ אל-
גֹויָׁ֣י ה ָ ִָ֑ארץ ֶ֕עקב א ַ֥
נְע ָָָ֔ריו ַוי ֻ ֶָ֛קמּו וַיּֽלְכַ֥ ּו יַח ָ ְָ֖דו אל-ב ְָׁ֣אר ָ ִ֑שבַע וַי ַ֥שב ַאב ְָר ָ ָ֖הם
שבַע:
ִבבְאַ֥ר ָ ּֽ
ְהֹוִ֑ה ְו ָז ְּֽר ֵ֡קּו בְנ ֩י אַ ּֽה ֲ֨ר ֹן
ש ַ֨חט א ֶֹּ֜תֹו ַ ָׁ֣על יֹ֧רְך ַה ִמז ְֶ֛ב ַח צ ָָ֖פ ֹנָה ִלפְנָׁ֣י י ָ
ְו ָ
ה ַּֽכ ֹ ֲה ִנֹ֧ים את-דָ ֶ֛מֹו עַל-הַמִ ז ְָ֖ב ַח סָבִ ּֽיב:
יְהִי ָרצון מִ ְלפָניָך י ְהוָה אֱ להנּו ואלהי אֲבותינּו ,שתִתְ מַ לא ַר ֲחמִים עָלינּוּ .ובְכן בְרב
ַרחֲמיָך תִ זְכר לָנּו עֲקדָ תו של י ִ ְצחָק ָאבִינּו בן ַאב ְָרהָם ָאבִינּו ָעלָיו הַשָלוםְ ,כאִלּו
אפְרו צָבּור ּו ֻמנָח עַל גַבי הַמִ זְבחַ ,וְתַ בִיט בְאפְרו ל ְַרחם עָלינּוּ ,ו ְלבַטל מעָלינּו כָל
גְז רות קָ שות ו ְָרעותּ ,ותְ זַכנּו לָשּוב בִתְ שּובָה שְ למָה ְלפָניָך ,וְתַ צִילנּו מִיצר ה ָָרע
ּו ִמכָל חטְא ְועָֹון ,וְתַ א ֲִריְך י ָמינּו בַטֹוב ּושְ נותינּו ַבנְעִימִיםּ :וכְמֹו ש ָכבַש...

ִּרבֹונֹו שֶ ל עֹולָׁם ,כְמֹו ש ָכבַש ַאב ְָרהָם ָאבִינּו את ַרחֲמָיו
ַלעֲשֹות ְרצֹונְְך בְלבָב שָלם ,כן י ִ ְכבְשּו ַרחֲמיָך את ַכ ַעסְָךְ ,וי ִג ֹלּו
ַרחֲמיָך עַל מִדֹו תיָך ,וְתִ תְ נַהג ִעמָנּו י ְהֹוָה אֱלהינּו בְמִ דַ ת הַחסד
ּורת הַדִ יןּ ,ובְטּובְָך
ּו ְבמִדַ ת ה ַָר ֲחמִים ,וְתִ כָנס לָנּו ִל ְפנִים מִש ַ
לד
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ַארצְְך ּומִ נַ ֲחלָתְך,
ִירְך ּומ ְ
ַהגָדֹול י ָשּוב חֲרֹון אַפָך ,מ ַעמְָך ּומע ְ
ְתֹורתָ ְך עַל י ְדי
ְוקַים לָנּו י ְהֹוָה אֱלהינּו את הַדָ בָר ש ִה ְב ַטחְתָ נּו ב ָ
מ ֹשה ַעבְדָ ָך כָָאמּורְ :וזָכ ְַרתִ י את ב ְִריתִ י יַעֲקֹוב וְַאף את ב ְִריתִ י
י ִ ְצחָק וְַאף את ב ְִריתִ י ַאב ְָרהָם אזְכ ֹר ְוהָָארץ אזְכ ֹר :וְנאֱמַ ר :וְַאף
גַם ז ֹאת ִבהְיֹותָ ם בְארץ אֹי ְביהם לא מְַאסְתִ ים וְלא גְ ַעלְתִ ים
ְלכַֹּלתָ ם ְלהָפר ב ְִריתִ י אִתָ ם כִי אֲ נִי י ְהֹוָה אֱ להיהםְ :וזָכ ְַרתִ י לָהם
ב ְִרית ִראשֹנִים אֲשר הֹוצאתִ י א ֹתָ ם מארץ מִ צ ְַרי ִם לְעיני הַגֹוי ִם
ִלהְי ֹת לָהם לאלהִים ֲאנִי י ְהֹוָה :וְנ ֱא ַמר :וְשָב י ְהֹוָה אֱלהיָך את
שְבּותְ ָך ו ְִרחֲמָך ְושָב ְוקִבצְָך ִמכָל ָהעַמִים אֲ שר ֱהפִיצְָך י ְה ֹוָה
שמָה :אִם יִהְיה נִדַ חֲָך ִבקְצה הַשָמָ י ִם מִשָם י ְקַבצְָך י ְהֹוָה
אֱלהיָך ָ
אֱלהיָך ּו ִמשָם יִקָחָך :ו ֱהבִי ֲאָך י ְהֹוָה אֱלהיָך אל הָָארץ אֲ שר
ִירשְתָ ּה וְהי ִטבְָך ְוה ְִרבְָך מאֲב ֹתיָך :וְנאֱמַ ר ַעל ידי
י ְָרשּו אֲב ֹתיָך ו ִ
נְבִיאָך :י ְהֹוָה חָננּו לְָך ִקּוִינּו הֱיה זְרֹעָם ַלבְקָ ִרים ַאף י ְשּועָתנּו
בְעת צ ָָרה :וְנ ֱא ַמר :וְעת צ ָָרה הִיא ְליַעֲק ֹב ּומִמנָה יִּוָשעַ :וְנאֱמַ ר:
ְבכָל צ ָָרתָ ם לֹו צָר ּו ַמ ְל ַאְך ָפנָיו הֹושִיעָם בְַא ֲהבָתֹו ּובְחמְ ָלתֹו
שאם כָל י ְמי עֹולָם :וְנאֱמַ ר :מִי אל כָמֹוָך
הּוא גְָאלָם ַויְנַטְלם ַויְנַ ְ
נ ֹשא עָֹון וְע ֹבר עַל פשַע ִלשְא ִרית נַ ֲחלָתֹו לא ה ֱחזִיק ָלעַד אַ פֹו
כִי חָפץ חסד הּוא :י ָשּוב י ְַרחֲמנּו יִכְב ֹש עֲֹונ ֹתינּו וְתַ שְ לִיְך
ִב ְמ צֻלֹות י ָם כָל חַט ֹאֹותָ ם :תִ תן אֱמת ְליַעֲק ֹב חסד לְַאב ְָרהָם
ש ַבעְתָ ַלאֲב ֹתינּו מִימי קדם :וְנאֱמַ רַ :ו ֲהבִיאֹותִ ים אל הַר
אֲשר נִ ְ
ש ַמחְתִ ים בְבית תְ ִפלָתִ י עֹולתיהם ְוזִבְחיהם ל ְָרצֹון עַל
קָדְ שִי ְו ִ
ִמזְ ְבחִי כִי ביתִ י בית תְ ִפלָה י ִ ָקרא ְלכָל ָהעַמִים:
ִכּוריםְ ,והָרָאיֹון,
שעּור :הַפָאהְ ,ו ַהב ִ
אֵ לּו דְּ ב ִָּׁרים שאין לָהם ִ
תֹורה :אלּו דְ ב ִָרים שָאדָ ם עֹושה
ּוגְמִילּות ֲחסָדִ ים ,וְתַ לְמּוד ָ
לה
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אֹותָ ם וְאֹוכל פרֹותיהם בָעֹולָם הַזהְ ,והַקרן קַימת לָעֹולָם ַהבָא:
וְאלּו הן :כִבּוד ָאב וָאםּ ,וגְמִילּות ֲחסָדִ יםּ ,ובִקּור חֹולִים,
ש ָכמַת בית ַהכְנסתַ ,ו ֲהבַָאת שָלֹום בין
אֹורחִיםְ ,ו ַה ְ
ְו ַה ְכנָסַת ְ
תֹורה כְנגד ֻכ ָלם.
ָאדָם ַלחֲברֹו ּובין אִיש ְל ִאשְתֹו וְתַ לְמּוד ָ
ִמז ְֶ֗מֹור לְדֶָ֫ ִוַ֥ד ָ֭ י ְהֹוָה מִי-י ָגָׁ֣ ּור בְָאהֳלִָ֑ך מִ ּֽיְּ֝ -י ִשְ ֶ֗כ ֹן ב ַ ְָׁ֣הר קָ דְ שָּֽך :הֹולְָׁ֣ך ָ֭תָ מִים ּופ ֹעַ֥ל ִ֑צדק
וְד ֹבַ֥ר ְּ֝אֱ ֶ֗מת ִב ְל ָבבֹּֽו :לּֽאָ -ר ַ֨גל | עַל-לְש ֹנֶ֗ ֹו לא-ע ָ ָָׁ֣שה לְר ָׁ֣עהּו ָר ָ ִ֑עה ְְּ֝וח ְר ֶָ֗פה לא-נ ָ ַָ֥שא עַל-
ְהוָׁ֣ה יְכ ִַ֑בד נִשְבַ ַ֥ע ְּ֝ ְלה ֶַָ֗רע וְלָׁ֣ א י ָמִ ּֽרַ :כסְפִּ֤ ֹו |
ק ְּֽר ֹבֹו :נִבְזִּ֤ה | בְ ּֽ֘ע ָינִּ֤יו נִמְ ֶָ֗אס וְאת-י ְִר ָׁ֣אי י ָ
לא-נ ַ ָָׁ֣תן בְנש ְ֮ך ו ְַ֥ש ֹחַד עַל-נָקִֶ֗ י לַ֥ א ֶָ֫ל ָ ַ֥קח עֹּֽשהִ֑ -אלה לָ֖ א י ִָׁ֣מֹוט לְעֹולָ ּֽם:

שמַ י ִם בַסתר ְכ ַבגָלּויּ ,ומֹודה עַל הָאֱמת,
לְּעֹולָׁם י ְהא ָאדָ ם י ְרא ָ
שכִים וְי ֹא ַמרִ :רבֹון הָעֹולָמִים וַאֲ דֹוני
וְדֹובר אֱמת ִב ְלבָבֹוְ ,וי ַ ְ
ָה ֲאדֹונִים ,לא עַל צִדְ קֹותינּו ֲאנַחְנּו ַמפִילִים תַ חֲנּונינּו ְלפָניָך כִי
שמְ עָה ,אֲד ֹנָי ְס ָלחָה ,אֲ דֹנָי הַקְשִ יבָה
עַל ַרחֲמיָך ה ַָרבִים :אֲדֹנָי ִ
ִירָך ְועַל
ְו ָעשָה וְאל תְ ַאחַרְ .ל ַמ ֲענְָך ֱאלהי ,כִי שִמְָך נִקְ ָרא עַל ע ְ
ַעמְָך :מַה ֲאנַחְנּו ,מַה חַיינּו ,מַה ָחסְדנּו ,מַה צִדְ קֹותינּו ,מַה
ִיבֹורים
נ ֹאמַר ְלפָניָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲבֹותינּוֲ ,הלא כָל ָהג ִ
כְַאי ִן ְלפָניָך ,וְַאנְשי הַשם  -כְלא הָיּוַ ,ו ֲחכָמִים ִכ ְבלִי מַ דָ ע,
שכלּ ,ומֹותַ ר הָָאדָ ם מִ ן ַהבְהמָ ה ַאי ִן ,כִי הַכ ֹל
ּונְבֹונִים ִכ ְבלִי ַה ְ
ְהֹורה שהִיא עֲתִ ידָ ה לִיתן דִ ין וְחשְ בֹון
שמָה ַהט ָ
הָבלְ ,לבַד ַהנְ ָ
ִלפְני כִסא כְבֹודָךְ .וכָל הַגֹוי ִים כְַאי ִן נגְדָך ,שנאֱמַ ר :הן גֹוי ִים
שחַק מ ֹ ְאזְנַי ִם נ ְחשָבּו ,הן אִ י ִים כַדַ ק י ִטֹול :אֲ בָל
ְכמַר מִדְ לִי ּו ְכ ַ
ֲאנַחְנּו ַעמְָך בְני ב ְִריתָך ,בְני ַאב ְָרהָם אֹהֲבָך שנִשְ ַבעְתָ לֹו ְבהַר
ַמורי ָה ,ז ַרע י ִ ְצחָק עֲקדָך שנ ֱעקַד עַל גַבי הַמִ זְבחַ ,עֲדַ ת יַעֲק ֹב
ה ִ
ִבנְָך בְכֹורָך ,שמַא ֲהבָתְ ָך שָא ַהבְתָ אֹותֹוּ ,ומִ שִ מְ חָתְ ָך ששָ מַ חְתָ
בֹו ,ק ָָראתָ שְמֹו יִש ְָראל וִישּורּון:
ְּלפִּיכְָׁך ֲאנַחְנּו ַחי ָיבִים לְהֹודֹות לְָךּ ,ולְשַ ְבחְָך ּו ְלפָאֲ ָרְך
לו
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ּולְרֹו ִממְָךְ ,ולִתן שִיר שבַח וְהֹודָ ָאה לְשִמְָך ַהגָדֹול ְבכָל יֹום
גֹורלנּוּ ,ומַה יָפָה
תָ מִידַ .אשְרינּו ,מַה טֹוב חלְקינּוּ ,ומַה נָעִים ָ
מְאֹוד י ְרּושָתינּוַ ,אשְרינּו ש ֲאנַחְנּו מַשְ כִימִים ּומַ ע ֲִריבִים ְבבָתי
שמְָך ְבכָל יֹום תָ מִיד אֹומְ ִרים
כְנסִיֹות ּו ְבבָתי מִדְ ָרשֹות ּו ְמיַחֲדִים ִ
ַפ ֲע ַמי ִים בְַא ֲהבָה:
שמַע יִש ְָראל י ְהֹוָה אֱלהינּו י ְהֹוָה אחָד:
ְ
בָרּוְך ,שם כְבֹוד ַמלְכּותֹוְ ,לעולָם וָעד:

אַ תָׁ ה הּוא אחָד קֹודם שב ָָראתָ הָעֹולָם ,וְאַתָ ה הּוא אחָד לְַאחַר
שב ָָראתָ הָעֹולָם ,אַתָ ה הּוא אל בָעֹולָם הַזה ,וְאַתָ ה הּוא אל
בָעֹולָם ַהבָאְ ,ואַתָ ה הּוא ּושְ נותיָך לא י ִתַ מּו :קַ דש שְמְָך
בְעֹו ָלמְָך עַל עָם ְמקַדְ שי שְמָךּ ,ובִישּועָתְ ָך מַ לְכנּו תָ רּום וְתַ גְבִי ַּה
ק ְַרננּו ,וְתושִיענּו ְב ָקרֹוב ְל ַמעַן שְמָך ,בָרּוְך הַמְ קַ דש שְמֹו
ב ַָרבִים:
אַ תָׁ ה הּוא י ְהֹוָה הָאֱ להִים בַשָ ַמי ִם מִמַ עַל ְועַל הָָארץ מִתַ חַת,
ש ַמי ִם הָעלְיֹונִים ְוהַתַ חְתונִים ,אַתָ ה הּוא ִראשֹון וְאַתָ ה
שמִי ַה ָ
ִב ְ
ַארבַע
הּוא ַאחֲרֹון ּו ִמ ַב ְלעָדיָך אין ֱאלהִים .קַבץ נְפּוצֹות ק ֹויָך מ ְ
ַכנְפות הָָארץ .יַכִירּו וְידְ עּו כָל בָאי עֹולָם כִי אַ תָ ה הּוא הָאֱלהִים
ְלבַדְ ָך ְלכָל ַמ מְ לְכֹות הָָארץ ,אַתָ ה עָשִיתָ את הַשָמַ י ִם וְאת
הָָארץ ,את ַהי ָם וְאת כָל אֲשר בָםּ ,ומִי ְבכָל מַ עֲשה י ָדיָך
בָעלְיונִים ּובַתַ חְתונִים שי ֹאמַ ר לְָך מַ ה תַ עֲשה ּומַה תִ ְפעָל.
ש ַמי ִם חַי ְו ַקי ָם ,עֲשה ִעמָנּו חסד ַבעֲבּור כְבֹוד שִמְָך
ָאבִינּו ש ַב ָ
ַנֹורא שנִק ְָרא עָלינּו ,וְקַים לָנּו י ְהֹוָה אֱ להינּו
ַהגָדֹול ַהגִבֹור ְוה ָ
את הַדָ בָר ש ִה ְב ַטחְתָ נּו עַל י ְדי ְצ ַפנְי ָה חֹוזְָך כָָאמּור :בָעת ַההִיא
ָאבִיא אתְ כם ּובָעת ַק ְבצִי אתְ כם כִי אתן אתְ כם לְשם ְולִתְ ִהלָה
שבּותיכם לְעיניכם ָאמַר י ְהֹוָה:
בְכ ֹל עַמי הָָארץ בְשּובִי את ְ
לז
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יְּהִּי ָׁרצֹון ִמ ְלפָניָך י ְהֹוָה ֱאלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו שתְ ַרחם
עָלינּו ,וְתִ מְחֹול לָנּו את כָל ַחטְאֹותינּוּ ,ותְ כַפר ָלנּו את כָל
עֲוֹונֹותינּו ,וְתִ מְחֹול וְתִ ְסלַח ְלכָל ְפשָעינּו ,וְתִ בְנה בית הַמִ קְ דָ ש
ִבמְה ָרה ְבי ָמינּוְ ,ונַק ְִריב ְלפָניָך ק ְָרבַן הַתָ מִיד שיְכַפר ַבעֲדינּו,
ְתֹורתָ ְך עַל י ְדי מ ֹשה ַעבְדְ ָך כָָאמּור:
כְמֹו שכָתַ בְתָ עָלינּו ב ָ
ש ָר ָ֔אל וְאָ ּֽ ַמ ְר ָ ָ֖ת
אמ ֹרַ ִ֚ :צו את-בְנָׁ֣י י ִ ְ
ַויְּדַ ֵ ֵּ֥בר י ְה ָ ֹוָ֖ה אל-מ ַֹ֥שה ל ּֽ
שי ִ֚ רי ַח ִנ ּֽיח ֹ ִָ֔חי תִ שְ ְמ ֶ֕רּו ְלהַקְ ִ ַ֥ריב ִלָ֖י
אֲל ִ֑הם אתָ -ק ְר ָב ִ֨ני ַל ְח ִֶּ֜מי לְאִ ֶ֗ ַ
ּֽמַר ָ ָׁ֣ת ל ָָ֔הם ִ֚זה ָהּֽאִ ָ֔שה ֲא ַ֥שר תַ ְק ִ ָ֖ריבּו לַ ּֽיה ָ ֹוִ֑ה ְכ ָב ִ֨שים
ְב ּֽמֹועֲדּֽ ֹו :וְאָ ְ
ִימֶ֛ם שְ נַ ַ֥י ִם לַיָ֖ ֹום ע ֹלָ ַ֥ה תָ מִ ּֽיד :את-הַכַ֥בש א ָ ָ֖חד
בְנ ּֽי-ש ָָנֹ֧ה תְ מ ִ
ִירית
ַ ּֽתע ֲָׁ֣שה ב ִַ֑ב ֹקר וְא ֙ת הַכָׁ֣בש הַש ִָ֔ני ַ ּֽתע ֲָ֖שה בַ֥ין הָ ּֽע ְַרבָ ּֽי ִם :וַ ּֽ ֲעש ִ ֹ֧
ִיעַ֥ת הַהִ ּֽין :ע ַֹלָ֖ת
ְשמן כ ִ ָָ֖תית ְרב ִ
הָ ּֽאיפָ ֶ֛ה ָ֖ס ֹלת לְמִ נ ָ ְִ֑חה בְלּולָ ֶ֛ה ב ַ֥
ִיעת
תָ ִ ִ֑מיד הָ ּֽ ֲע ֻ
ִשה לַ ּֽיה ֹוָ ּֽהְ :ונִסְכ ֹ֙ו ְרב ִ ָׁ֣
שי ָה֙ ב ַ ְָׁ֣הר סִי ַָ֔ני ל ְָׁ֣רי ַח נ ִָ֔יח ֹ ַח א ָ֖
ַה ִָ֔הין לַכָ֖בש הָ ּֽא ָ ִ֑חד ב ֶַ֗ק ֹדש הַסְֶ֛ך נַ֥סְך ש ָכָ֖ר לַ ּֽיה ֹוָ ּֽה :וְא ֙ת הַכָׁ֣בש
אִשה
הַש ִָ֔ני ַ ּֽתע ֲָ֖שה ָׁ֣בין הָ ּֽע ְַר ָ ִ֑בי ִם ְכ ִמנְ ַ֨חת ה ִַּ֤ב ֹקר ּו ְכנִסְכ ֹ֙ו ַ ּֽתע ֲָ֔שה ֶ֛
ִיח ֹ ַח לַ ּֽיה ֹוָ ּֽה:
ַ֥רי ַח נ ָ֖
אַ תָׁ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ש ִה ְקטִירּו אֲבֹותינּו ְלפָניָך את קְט ֹרת
ַה ַסמִים ִבזְמַן שבית ַה ִמקְדָ ש ַקי ָם ,כַאֲשר ִצּוִיתָ אֹותָ ם עַל י ַד
ְתֹורתָ ְך:
מ ֹשה נְבִיאְָך ַככָתּוב ב ָ
ּושְחל ֙ת וְח ְל ְב ָָ֔נה
֨
וַיֹּ֩א ֶמ ֹּ֩ר י ְה ֹ֨ ָוה אל-מ ֶֹּ֜שה קַח-לְָךָׁ֣ סַמִֶ֗ ים נ ָ ִָּ֤טף |
ס ִ ַָ֖מים ּולְב ָֹנָׁ֣ה ז ַָכִ֑ה בַ ַ֥ד ב ַ ְָ֖בד ִיּֽהְי ּֽהְ :וע ִ ִָּ֤שיתָ א ֹתָ ּה֙ ק ְָ֔ט ֹרת ָ֖ר ֹקַח
ְש ַחק ָ ְָׁ֣ת מִ ֘מנ ָ֘ה הָד ְ֒ק וְנָ ּֽתַ תָ֨ ה
רֹוק ַח ְממ ָֻלָ֖ח טָהַ֥ ֹור ּֽק ֹדש :ו ָ ּֽ
מַ ּֽע ֲָׁ֣שה ִ֑
ֲשר ִאּוָעַ֥ד לְָךָ֖ ָ ִ֑שמָה ַ֥ק ֹדש
ִמ ֶּ֜מנָה ִלפְנִּ֤י הָ ּֽעדֻ ֙ת ב ְָׁ֣א ֹהל ָ֔
מֹועד א ֶ֛
ִקְטַ֥יר עָלָ ֶ֛יו אַ ּֽה ֲָ֖ר ֹן ק ְָׁ֣ט ֹרת ַס ִ ִ֑מים
ָ ּֽקדָ ִ ָ֖שים תִ הְי ַ֥ה לָכ ּֽם :וְנ ֱא ַמרְ :וה ִ
ִירנָהּ :ובְהַ ּֽע ֲ֨לת אַ ּֽה ֲֹ֧ר ֹן
ב ַָׁ֣ב ֹקר ב ֶַ֗ב ֹקר בְהּֽיטִיבֶ֛ ֹו את-הַנ ָ֖ר ֹת י ַקְ ט ּֽ
לח
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ְהֹוָ֖ה
ִירנָה ק ְֹ֧ט ֹרת תָ ִמֶ֛יד ִלפְנַ֥י י ָ
את-הַנ ֶ֛ר ֹת בַ֥ין הָ ּֽע ְַר ַ ָ֖בי ִם י ַ ְקט ִ֑
לְד ֹּֽר ֹתיכ ּֽם:
תָׁ נּו ַר ָׁבנָׁן ,פִטּום ַהקְט ֹרת כיצַד? שְלש מאֹות וְשִשִים ּושְ מֹונָה
ששִים ַוחֲמִשָה כְמִ נְי ַן י ְמּות ַהחַמָ ה,
ָמנִים הָיּו בָּה ,שְלש מאֹות ְו ִ
מָנה ְבכָל יֹוםַ ,מ ֲחצִיתֹו בַב ֹקר ּו ַמ ֲחצִיתֹו ַבעָרבּ .ושְלשָה מָ נִים
י ְת ִרים ,שמהם ַמ ְכנִיס כ ֹהן גָדֹול וְנֹוטל מהם מָלא ָח ְפנָיו בְיֹום
ִיפּורים ,כְדי לְקַים
ָהכִיפּוריםַ ,מ ֲחז ִָירן ְל ַמכְתשת בְערב יֹום ַהכ ִ
מנ ִים הָיּו בָּה ,וְאלּו הן( :טוב
ִמ ְצוַת דַ קָה מִן הַדַ קָה .וְַאחַד ָעשָר ַס ָ
למנותם בפרקי אצבעות יד ימין) א ַהצ ֳִּרי ב ְו ַהצִפֹורן ג ְוהַח ְל ְבנָה ד ְו ַהלְבֹונָה,
רדְ ח
ש ְבעִים מָנה .ה מֹור ,ו ּוקְ צִיעָה ז וְשִב ֹלת נ ְ
ש ְבעִים ִ
שקַל ִ
ִמ ְ
ששָה עָשָ ר מָנה .ט ק ֹשְט שְנים
ששָה ָעשָר ִ
שקַל ִ
ְוכ ְַרכ ֹםִ ,מ ְ
בֹורית כ ְַרשִינָה,
ִ
ָעשָר ,י קִלּופָה שְלשָה ,יא ִקנָמֹון תִ שְ עָה.
שעָה ַקבִין .יין ַקפ ְִריסִיןְ ,סאִין תְ לָת וְקַ בִין תְ לָתָ א .וְאִם לא
תִ ְ
ָמצָא יין ַקפ ְִריסִין ,מבִיא ֲחמַר ִחוָר עַתִ יק .מלַח סְדֹומִית ,רֹובַע.
ַמעֲלה ָעשָן ,כָל שהּואִ .רבִי נָתַ ן ַה ַב ְבלִי אֹומרַ :אף ִכפַת ַהי ְַרדן
ָכל שהִיא .אִ ם נָתַ ן בָּה דְ בַשְ ,פ ָסלָּה .וְאִם חִסר ַאחַת מִ כָל
ַס ֲממָניהַָ ,חי ָב מִ יתָ ה:
ַרבָׁן שִּ מְּעֹון בן ַג ְמלִיאל אֹומרַ :הצ ֳִרי אינֹו אלָא שְ ָרף הַנֹוטף
בֹורית כ ְַרשִינָה ְלמָה הִיא בָָאה? כְדי לְשַפֹות בָּה
מעֲצי ַה ְקטָףִ .
את ַהצִפֹורן ,כְדי שתְ הא נָָאה .יַי ִן ַקפ ְִריסִין לְמַה הּוא בָא? כְדי
שרֹות בֹו את ַהצִפֹורן ,כְדי שתְ הא ַעזָהַ .והֲלא מִי ַרגְ ַלי ִם יָפִין
ִל ְ
לָּה ,אלָא שאין ַמ ְכנִיסִין מִי ַרגְ ַלי ִם ַבמִקְ דָ ש ,מִ פְני ַה ָכבֹוד:
תַ נְּיָׁאִ ,רבִי נָתַ ן אֹומר :כְשהּוא שֹוחק אֹומר ,הָדק היטב ,היטב
שמִיםִ .פטְמָּה ַל ֲחצָאִין כְש ָרה.
הָדקִ ,מפְני שהַקֹול י ָפה ַל ְב ָ
לט
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ש ַמעְנּוָ .אמַר ִרבִי י ְהּודָ ה :זה ַה ְכלָל ,אִ ם
שלִיש ּול ְָרבִיעַ ,לא ָ
ְל ָ
ְכמִדָ תָ ּה כְש ָרה ַל ֲח ָצאִיןְ .ו ִאם חִסר ַאחַת מִ כָל סַמֲמָניהַָ ,חי ָב
מִיתָ ה.
ש ְבעִים שָ נָה ָהי ְתָ ה בָָאה של
ששִים אֹו ְל ִ
תָׁ נֵי בַר ַקפ ָָׁׁרא ַ :אחַת ְל ִ
ִירי ִם ַל ֲחצָאִ ין .וְעֹוד תָ ני בַר קַ פ ָָרא :אִלּו ָהי ָה נֹותן בָּה קָ ְרטֹוב
ש ַ
של דְ בַש ,אין ָאדָ ם י ָכֹול ַלעֲמ ֹד ִמפְני ריחָּהְ .ולָמָה אין מְ ע ְָרבִין
ַתֹורה ָאמ ְָרה :כִי כָל שְא ֹר ְוכָל דְ בַש לא
בָּה דְ בַשִ ,מפְני שה ָ
תַ ְקטִירּו מִמנּו אִ שה לַיהֹוָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות עִמָ נּו מִשְ גָב לָנּו אֱ להי
יַעֲק ֹב סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות ַאשְרי ָאדָ ם ב ֹט ַח בְָך :י ְהֹוָה הֹושִיעָה
הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום ק ְָראנּוְ :וע ְָרבָה לַיהֹוָה מִ נְחַת י ְהּודָ ה
שנִים קַדְ מֹנִיֹות:
וִירּושָלָ ִם כִימי עֹולָם ּו ְכ ָ
שמָא דִ גְמָ ָרא ,וְָאלִיבַא דְ אַ בָא
אַ ַביֵי ֲהוָה ְמסַדר סדר ַה ַמע ֲָרכָה ִמ ְ
שָאּולַ .מע ֲָרכָה גְדֹולָה קֹודמת ְל ַמע ֲָרכָה שְ נִי ָה של קְט ֹרת,
שנִי ָה של קְט ֹרת קֹודמת ְלסִדּור שְני גְזִירי עצִים,
ּו ַמע ֲָרכָה ְ
ְוסִדּור שְני גְזִירי עצִים קֹודם לְדִ ישּון מִ זְבַח ַה ְפנִימִי ,וְדִ ישּון
ִמזְבַח ַה ְפנִימִ י קֹודם ַל ֲה ָטבַת חָמש נרֹותַ ,ו ֲה ָטבַת חָמש נרֹות
קֹודמת לְדָ ם הַתָ מִיד ,וָדָ ם הַתָ מִיד קֹודם ַל ֲה ָטבַת שְתי נרֹות,
ַו ֲה ָטבַת שְתי נרֹות קֹודמת ִלקְט ֹרתּ ,וְקְט ֹרת לְאב ִָרים ,וְאב ִָרים
ְל ִמנְחָהּ ,ו ִמנְחָה ַל ֲחבִיתִ יןַ ,ו ֲחבִיתִ ין ִלנְ ָסכִיןּ ,ונְ ָסכִין לְמּו ָספִין,
ּומּו ָספִין ְל ָבזִיכִיןּ ,ו ָבזִיכִין קֹו ְדמִין לְתָ מִיד של בין ָהע ְַר ָבי ִם,
שנ ֱא ַמרְ :וע ַָרְך עָלי ָה הָעֹלָה ְו ִה ְקטִיר עָלי ָה חלְבי הַשְ לָמִ ים:
שלם כָל ַהק ְָרבָנֹות ֻכלָם:
עָלי ָה ַה ָ
ְרּורה:
ָאנָא! בְכֹחַ ,גְדּולַת יְמִינְָך ,תַ תִ יר צ ָ
נֹורא:
שגְבנּוַ ,טהֲרנּו ָ
קֳבל ִרנַתַ ,עמְָךַ .
מ
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שמְרם:
דֹורשי י ִחּודָךְ ,כ ָבבַת ָ
נָא גִבֹורְ ,
ב ְָרכם ַטהֲרםַ ,רחֲמי צִדְ קָתְ ָך ,תָ מִיד ָגמְלם:
ָחסִין ָקדֹוש ,בְר ֹב טּובְָך ,נַהל עֲדָ תָך:
יָחִיד גאהְ ,לעַמְ ָך פְנה ,זֹוכְרי קְדֻ שָתָך:
שמַע ַצ ֲעקָתנּו ,יֹוד ַע תַ עֲלּומֹות:
ש ְועָתנּו קַבלּ ,ו ְ
ַ
בָרּוְך ,שם כְבֹוד ַמלְכּותֹו ,לְעֹולָם וָעד:

ִּרבֹון הָׁעֹו ָׁלמִּים ,אַתָ ה צִיוִיתָ נּו ְל ַהק ְִריב קָ ְרבַן הַתָ מִיד בְמֹועֲדֹו,
ְו ִלהְיֹות כ ֹ ֲהנִים ַבעֲבֹודָ תָ םּ ,ו ְל ִוי ִם בְדּו ָכנָםְ ,וי ִשְ ָראל בְמַ עֲמָ דָ ם.
ְועַתָ ה ַבעֲוֹונֹותינּו ח ַָרב בית ַה ִמקְדָ ש ּו ֻבטַל הַתָ מִ יד ,וְאין לָנּו לא
כ ֹהן ַבעֲבֹודָ תֹו וְלא לוִי בְדּוכָנו ,וְלא י ִשְ ָראל בְמַ עֲמָ דֹו ,וְאַתָ ה
שפָתינּו:
ש ְלמָה פ ִָרים ְ
ָאמ ְַרתָ ּ :ונְ ַ
ָׁלכֵן ,יְהִי ָרצֹון ִמ ְלפָניָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו ,שי ְהא
שפְתותינּו זה חָשּוב ּו ְמ ֻקבָל ּומְ רּוצה ְלפָניָך כְאִילּו
שִי ַח ִ
ִה ְק ַרבְנּו ק ְָרבַן הַתָ מִיד בְמֹועֲדו ְועָמַ דְ נּו עַל מַ עֲמָ דֹו ,כְמֹו
שפָתינּו :וְנאֱמַר :וְשָ חַט א ֹתֹו עַל ירְך
ש ְלמָה פ ִָרים ְ
שנ ֱא ַמרּ :ונְ ַ
ַה ִמזְב ַח צָפֹנָה ִלפְני י ְהֹוָה ְוז ְָרקּו בְני ַאהֲר ֹן הַכ ֹ ֲהנִים את דָ מֹו עַל
ַתֹורה לָעֹלָה לַמִ נְחָה ְו ַל ַחטָאת
ַה ִמזְב ַח ָסבִיב :וְנ ֱא ַמר :ז ֹאת ה ָ
ש ָלמִים:
ְו ָל ָאשָם ְו ַלמִלּואִ ים ּולְזבַח ַה ְ
אֵ יזֶהּו ְּמקֹומָׁן של זְ ָבחִים? ָק ְדשִי קָדָ שִים ,שְ חִיטָתָ ן ַבצָפֹון .פַר
שחִיטָתָ ן ַבצָפון ,וְקִבּול דָ מָ ן ִבכְלי
ִפּוריםְ ,
שעִיר של יֹום ַהכ ִ
ְו ָ
שָרת ַבצָפוןְ ,ו ָדמָן טָעּון ַהזָי ָה עַל בין ַהבַדִ ים ְועַל ַהפָר ֹכת ְועַל
ִמזְבַח ַהזָהָב ,מַ תָ נָה ַאחַת מהן ְמעַכבת .שִ י ְירי הַדָ ם ָהי ָה שופְך
עַל י ְסֹוד ַמע ֲָרבִי של ִמזְב ַח ַהחִיצון ,אִם לא נָתַ ן לא עִכב:
ִירים ַהנִש ְָרפִים ,שְ חִיטָתָ ן ַבצָפון ,וְקִ בּול
שע ִ
פ ִָּׁרים ַהנִּשְּ ָׁרפִּים ּו ְ
דָ מָן ִבכְלי שָרת ַבצָפֹון ,וְדָ מָן טָעּון ַהזָי ָה עַל ַהפָר ֹכת ְועַל מִ זְבַח
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שי ְרי הַדָ ם ָהי ָה שֹופְך עַל
ַהזָהָב ,מַתָ נָה ַאחַת מהן ְמעַכבתִ .
י ְסֹוד ַמע ֲָרבִי של ִמזְבַח ַהחִיצֹון ,אִם לא נָתַ ן ,לא עִכב .אלּו
וְאלּו נִש ְָרפִין בְבית הַדָ שן:
שעִירי ָראשי
חַטאת ַהצִּבּור ְו ַהיָחִיד  .אלּו הן חַט ֹאת ַהצִבּור? ְ
שחִיטָתָ ן ַב ָצפֹון ,וְקִבּול דָ מָ ן ִבכְלי שָרת
חֳדָ שִים וְשל מֹועֲדֹותְ ,
ַארבַע קְ ַרנֹות .כיצַדָ ,עלָה
ַארבַע מַתָ נֹות עַל ְ
ַבצָפֹון ,וְדָ מָן טָעּון ְ
בַכבש ּו ָפנָה לַסובבּ ,ובָא לֹו לְקרן ְדרֹומִית מִ ז ְָרחִית ,מִ ז ְָרחִית
צְפֹונִית ,צְפֹונִית ַמע ֲָרבִיתַ ,מע ֲָרבִית דְ רֹומִ ית .שְ י ָרי הַדָ ם ָהי ָה
שֹופְך עַל י ְסֹוד דְ רֹומִי ,וְנ ֱא ָכלִין ִל ָפנִים מִ ן הַקְ ָלעִים ְלזִכְרי
ְכ ֻהנָה ְבכָל ַמ ֲאכָל ,לְיֹום ָו ַליְלָה עַד חֲצֹות:
שחִיטָתָ ּה ַבצָפֹון ,וְקִבּול דְ מַּה ִבכְלי
הָׁעֹולָׁה ,ק ֹדש קָדָ שִיםְ ,
ַארבַעּ ,וטְעּונָה
שתי מַתָ נות שהן ְ
שָרת ַבצָפֹון ,וְדָ מָּה טָעּון ְ
שים:
הפְשט ְונִתּו ַח ְו ָכלִיל ָל ִא ִ
זִּ ְּבחֵי שַ ְּלמֵי צִּבּור ַו ֲאשָמֹות  .אלּו הן אֲשָ מֹות? אָשָם גְזלֹות,
ש ְפחָה חֲרּופָה ,אָשָם נְזִיר ,אָשָם מְ צֹו ָרע,
ָאשָם ְמעִילֹותָ ,אשָם ִ
ָאשָם תָ לּוי ,שְ חִיטָתָ ן ַבצָפֹוןְ ,וקִבּול דָ מָ ן ִב ְכלִי שָ רת ַבצָפֹון,
ַארבַע ,וְנאֱ ָכלִין ְל ָפנִים מִ ן
וְדָ מָן טָעּון שְתי מַתָ נֹות שהן ְ
ַה ְק ָלעִיםְ ,לזִכְרי ְכ ֻהנָהְ ,בכָל ַמ ֲאכָל ,לְיֹום ָו ַליְלָה עַד חֲצֹות:
שחִיטָתָ ן ְבכָל מָקֹום ָב ֲעז ָָרה,
הַתֹודָׁ ה ְואיל נְזִיר ,קָדָ שִים ַקלִיםְ ,
ַארבַע ,וְנאֱ ָכלִין ְבכָל ָהעִירְ ,לכָל
וְדָ מָן טָעּון שְתי מַתָ נֹות שהן ְ
ַמּורם מהם כַיֹוצא
ָאדָ םְ ,בכָל ַמ ֲאכָל ,לְיֹום ָו ַליְלָה עַד חֲצֹות .ה ָ
בָהם ,אלָא שהַמּו ָרם נ ֱאכָל לַכ ֹ ֲהנִים ִלנְשיהם ְו ִלבְניהם
ּו ְל ַעבְדיהם:
שְּ ָׁלמִּים  ,קָדָ שִים ַקלִים ,שְ חִיטָתָ ן ְבכָל מָקֹום ָב ֲעז ָָרה ,וְדָ מָ ן
מב

לתשעה באב

שחרית

נר מערבי

ַארבַע ,וְנ ֱא ָכלִין ְבכָל ָהעִיר ְלכָל ָאדָ ם
טָעּון שְתי מַתָ נֹות שהן ְ
ַמּורם מהם כַיֹוצא בָהם,
שני יָמִים ָו ַליְלָה אחָד .ה ָ
ְבכָל ַמ ֲאכָל ִל ְ
ַמּורם נ ֱאכָל לַכ ֹ ֲהנִיםִ ,לנְשיהם ְו ִלבְניהם ּו ְל ַעבְדיהם:
אלָא שה ָ
ַהבְּכֹור ְו ַה ַמעֲשר ְוהַפסַח ,קָדָ שִים ַקלִים ,שְ חִיטָתָ ן ְבכָל מָ קֹום
ָב ֲעז ָָרה ,וְדָ מָן טָעּון מַתָ נָה ַאחַתּ ,ו ִב ְלבָד שי ִתן כְנגד ַהי ְסֹוד .
שנָה ַב ֲאכִילָתָ ןַ ,הבְכֹור נ ֱאכָל לַכ ֹ ֲהנִיםְ ,והַמַ עֲשר ְלכָל ָאדָ ם,
ִ
וְנ ֱא ָכלִין ְבכָל ָהעִיר ְלכָל ָאדָ ם ְבכָל מַאֲ כָל לִשְני י ָמִים ָו ַליְלָה
אחָד .הַפסַח אינֹו נ ֱאכָל אלָא ַב ַליְלָה ,וְאינֹו נאֱ כָל אלָא עַד
חֲצֹות ,וְאינֹו נ ֱאכָל אלָא ִלמְנּוי ָו ,וְאינֹו נאֱ כָל אלָא ָצלִי:
ַתֹורה נִדְ רשת:
ִּרבִּי יִּשְּ ָׁמעֵאל אֹומרִ :בשְלש עשְרה מִ דֹות ה ָ
אִ .מקַל וָחֹומר ,בִ .מגְז ָרה שָוה ,גִ .מ ִבנְי ַן ָאב ְוכָתּוב אחָדּ ,ומִ ִבנְי ַן
ָאב ּושְני כְתּובִים ,דִ .מ ְכלַל ּופ ְָרט ,ה.מִ פ ְָרט ּו ְכלָל ,וְ .כלָל ּופ ְָרט
ּו ְכלָל ,אִי אַתָ ה דָ ן אלָא כְעין ַהפ ְָרט ,ז.מִ ְכלַל שהּוא צ ִָריְך ִלפ ְָרט,
ּו ִמפ ְָרט שהּוא צ ִָריְך ִל ְכלַל ,חְ .וכָל דָ בָר ש ָהי ָה ִב ְכלָל ְויָצָא מִ ן
ַה ְכ לָל ְללַמד ,לא ְללַמד עַל ַעצְמֹו יָצָא ,אלָא ְללַמד עַל ַה ְכלָל
כֻלֹו יָצָא ,טְ .וכָל דָ בָר ש ָהי ָה ִב ְכלָלְ ,ויָצָא ִלטְעֹון טֹעַן ַאחַר שהּוא
ְכ ִענְי ָנֹו ,יָצָא ְלהָקל וְלא ְל ַהחְמִ יר ,יְ .וכָל דָ בָר ש ָהי ָה ִב ְכלָלְ ,ויָצָא
ִלטְעון טֹעַן ַאחַר שֹּלא ְכ ִענְי ָנֹו ,יָצָא ְלהָקל ּו ְל ַהחְמִיר ,יאְ .וכָל דָ בָר
ש ָהי ָה ִב ְכלָלְ ,ויָצָא לִדֹון בְדְ בָר חָדָ ש ,אִי אַתָ ה י ָכֹול ְל ַה ֲחזִירֹו
ִל ְכלָלֹו עַד שי ַ ֲחזִירנּו ַהכָתּוב ִל ְכלָלֹו בְפירּוש ,יב.וְדָ בָר ַהלָמד
מ ִענְי ָנֹו ,וְדָ בָר ַהלָמד ִמסֹופֹו ,יגְ .וכַן שְני כְתּובִים הַמַ ְכחִישִ ים זה
שלִישִי ְויַכ ְִרי ַע בְניהם:
את זה ,עַד שי ָבא ַהכָתּוב ַה ְ
יְּהּודָׁ ה בֶן תֵ ימָׁא אֹומר ,הֱוי עַז ַכנָמר ,וְקַל כַנשר ,ו ְָרץ ַכ ְצבִי,
ְוגִבֹור ַכא ֲִרי ַלעֲשֹות ָרצֹון ָאבִיָך ש ַבשָמַ י ִם  .הּוא ָהי ָה אֹומר ,עַז
מג
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ָפנִים לַגי ִהנָםּ ,ובֹוש ָפנִים ְלגַן עדן:
יְּהִּי ָׁרצֹון ִמ ְלפָניָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו ,שתִ בְנה בית
ְתֹורתָ ְךַ ,לעֲשֹות חֻקי
ַה ִמ ְקדָ ש ִבמְה ָרה ְבי ָמינּו ,וְתן חלְקנּו ב ָ
ְרצונְָךּ ,ו ְל ָעבְדָ ְך בְלבָב שָלם:
(הצבור אומרים כאן קדיש "על ישראל")

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצ ַמח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
אמְרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִ
רבה  ]...י ְהא שְ מּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
שתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁארְ .וי ִתְ רו ַמםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ְוי ִ ְ
ִירתָ א.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָעלְמָ א ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָח ָמתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
עַל יִש ְָראל ְועַל ַר ָבנָןְ .ועַל תַ ְלמִידיהֹון ְועַל כָל תַ ְלמִידי תַ ְלמִידיהֹון.
שתָ א .דִ י בְַאתְ ָרא הָדין וְדִ י ְבכָל אֲתַ ר ַואֲתַ ר.
ְאֹורי ְתָ א קַדִ ְ
דְ ָע ְסקִין ב ַ
ש ַמי ָא
י ְהא ָלנָא ּולְהֹון ּולְכֹון ִחנָא ְו ִחסְדָ א ו ְַרחֲמי .מִן קֳדָ ם מָארי ְ
אמְרּו ָאמן .אמן
ְַארעָא ְו ִ
ו ְ
שבָע וִישּועָה וְנ ָחמָה ,וְשיזָבָא
ש ַמי ָאַ ,חי ִים ְו ָ
ש ָל מָא ַרבָא מִן ְ
יְּהֵא ְ
ּורפּוָאה ּוגְאּולָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוַח ְו ַה ָצלָה ,לָנּו ּו ְלכָל עַמֹו
ְ
מרּו ָאמן .אמן
יִש ְָראלְ ,ו ִא ְ
עֹושֶ ה שָלֹום ִבמְרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲח ָמיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּו ְועַל כָל עַמֹו
מרּו ָאמן .אמן
יִש ְָראלְ ,ו ִא ְ

הֹודּו לַיהֹוָה ק ְִראּו ִבשְמֹו הֹודִיעּו ָבעַמִים ֲעלִילֹותָ יו :שִירּו לֹו
זַ ְמרּו לֹו שִיחּו ְבכָל נִ ְפלְאֹותָ יו :הִתְ ַהלְלּו בְשם קָ דְ שֹו י ִשְמַח לב
ְמ ַבקְשי י ְהֹוָה :דִ ְרשּו י ְהֹוָה ְועֻזֹו בַקְ שּו ָפנָיו תָ מִ יד :זִכְרּו
שפְטי פִיהּו :ז ַרע י ִשְ ָראל ַעבְדֹו
נִ ְפלְאֹותָ יו אֲשר ָעשָה מֹפְתָ יו ּו ִמ ְ
מד
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ִיריו :הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ְבכָל הָָארץ מִשְ ָפטָיו:
בְני יַעֲק ֹב ְבח ָ
זִכְרּו לְעֹולָם ב ְִריתֹו דָ בָר ִצ ָּוה לְאלף דֹור :אֲשר כ ַָרת את
שבּועָתֹו ְלי ִ ְצחָקַ :וי ַ ֲעמִיד ָה ְליַעֲק ֹב לְח ֹק ְלי ִשְ ָראל
ַאב ְָרהָם ּו ְ
ב ְִרית עֹולָם :לאמ ֹר לְָך אתן ארץ ְכנָעַן חבל נַ ֲחלַתְ כם:
ִבהְיֹותכם מְתי ִמ ְספָר ִכ ְמעַט ְוג ִָרים בָּהַ :וי ִתְ ַהלְכּו מִגֹוי אל גֹוי
ּו ִמ ַמ ְמ ָלכָה אל עַם ַאחר :לא ִהנִי ַח ְל ִאיש ְלעָשְ קָ ם וַיֹוכַח עֲליהם
ְמ ָלכִיםַ :אל תִ גְעּו ִב ְמשִיחָי ְו ִבנְבִיַאי ַאל תָ רעּו :שִירּו לַיהֹוָה כָל
שרּו מִיֹום אל יֹום י ְשּועָתֹוַ :ספְרּו בַגֹוי ִם את ְכבֹודֹו
הָָארץ ַב ְ
ְנֹורא הּוא
ְבכָל ָה ַעמִים נִ ְפלְא ֹתָ יו :כִי גָדֹול י ְהֹוָה ּומְ ֻהלָל מְ א ֹד ו ָ
עַל כָל אֱלהִים :כִי כָל אֱלהי ָה ַעמִים אֱ לִילִים וַיהֹוָה שָמַ י ִם
ָעשָה :הֹוד ְוהָדָ ר ְל ָפנָיו ע ֹז וְחדְ וָה ִבמְק ֹמֹו :הָבּו לַיהֹוָה מִשְ פְחֹות
ַעמִים הָבּו לַיהֹוָה כָבֹוד וָע ֹז :הָבּו לַיהֹוָה כְבֹוד שְ מֹו שְאּו מִ נְחָה
ּוב ֹאּו ְל ָפנָיו ִהשְתַ חֲוּו לַיהֹוָה ְבהַדְ ַרת ק ֹדש :חִילּו מִ ְל ָפנָיו כָל
הָָארץ ַאף תִ כֹון תבל בַל תִ מֹוט :יִשְמְחּו הַשָ מַ י ִם וְתָ גל הָָארץ
וְי ֹא ְמרּו בַגֹו י ִם י ְהֹוָה ָמלְָך :י ְִרעַם ַהי ָם ּומְלֹואֹו יַעֲלץ הַשָדה ְוכָל
אֲשר בֹוָ :אז י ְַרנְנּו עֲצי ַהיָעַר ִמ ִלפְני י ְהֹוָה כִי בָא לִשְפֹוט את
הָָארץ :הֹודּו לַיהֹוָה כִי טֹוב כִי לְעֹולָם ַחסְדֹו(:ב' פעמים) וְאִמְרּו
הֹושִיענּו אֱלהי יִשְענּו ְו ַקבְצנּו ְו ַהצִילנּו מִ ן הַגֹוי ִם לְה ֹדֹות לְשם
קָדְ שָך ְל ִהשְתַ ב ַח בִתְ ִהלָתָך :בָרּוְך י ְהֹוָה אֱ להי י ִשְ ָראל מִן
הָעֹולָם ְועַד הָעֹלָם וַי ֹא ְמרּו כָל ָהעָם ָאמן ְוהַלל לַיהֹוָה :רֹומְ מּו
שתַ חֲוּו ַלהֲד ֹם ַרגְלָיו קָ דֹוש הּוא :רֹומְמּו י ְהֹוָה
י ְהֹוָה אֱלהינּו ְו ִה ְ
אֱלהינּו ְו ִהשְתַ חֲוּו ְלהַר קָדְ שֹו כִי ָקדֹוש י ְהֹוָה אֱלהינּו :וְהּוא
שחִית ְוה ְִרבָה ְלהָשִיב אַ פֹו וְלא יָעִיר כָל
ַרחּום יְכַפר עָֹון וְלא י ַ ְ
ֲח ָמתֹו :אַתָ ה י ְהֹוָה לא תִ ְכ ָלא ַרחֲמיָך מִמנִי ַחסְדְ ָך וַאֲמִתְ ָך תָ מִיד
מה

נר מערבי

שחרית

לתשעה באב

יִצְרּונִי :זְכ ֹר ַרחֲמיָך י ְהֹוָה ַו ֲחסָדיָך כִי מעֹולָם המָ ה :תְ נּו ע ֹז
נֹורא אֱלהִים
לאלהִים עַל יִש ְָראל ַג ֲאוָתֹו ְועֻזֹו בַשְ חָקִיםָ :
ִמ ִמ ְקדָ שיָך אל יִש ְָראל הּוא נ ֹתן ע ֹז וְתַ ֲעצֻמֹות ָלעָם בָרּוְך
אֱלהִים:
ָשב
אֵ ל נְּקָׁמֹות י ְהֹוָה אל נְקָמֹות הֹו ִפי ַעִ ָ֭ :הנָשא ש ֹפָׁ֣ט ה ָ ִָ֑ארץ ה ַ֥
ְּ֝ ְג ֶ֗מּול עַל-גאִ ּֽים :לַיהֹוָה ַהי ְשּועָה עַל עַמְָך ב ְִרכָתָך סלָה :י ְהֹוָה
שגָב לָנּו אֱלהי יַעֲק ֹב סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות אַשְ רי
ְצבָאֹות ִעמָנּו ִמ ְ
ָאדָ ם ב ֹט ַח בְָך :י ְהֹוָה הֹושִיעָה הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום קָ ְראנּו:
ּורעם ְונַשְאם עַד הָעֹולָם:
הֹושִיעָה את עַמָך ּובָרְך את נַ ֲחלָתָך ְ
נַפְשנּו ִחכְתָ ה לַיהֹוָה עזְרנּו ּו ָמגִננּו הּוא :כִי בֹו י ִשְמַח לִבנּו כִי
בְשם קָדְ שֹו ָב ָטחְנּו :יְהִי ַחסְדְ ָך י ְהֹוָה עָלינּו כַאֲשר י ִ ַחלְנּו לְָך:
שעֲָך תִ תן לָנּוָ֭ :קּומָ ּֽה עז ָ ְָׁ֣רתָ ה ָלִ֑נּו ּוְּ֝ פ ְֶ֗דנּו
ה ְַראנּו י ְהֹוָה ַחסְדָך וְי ְ
ֱלהיָך ָ֭הַ ּֽמַ ַעלְָך מ ָׁ֣ארץ מִ צ ָ ְִ֑רי ִם
ל ַ ְָׁ֣מעַן ַחסְדָּֽךָ :אנ ֹ ִ֨כי | י ְ֘ה ָוִּ֤ה א ֶ֗
ש ָׁ֣רי ָ֭ ָהעָם ש ָ ָׁ֣ככָה ִ֑לֹו אַ ּֽשְ ַ֥רי ְּ֝ ָה ֶָ֗עם
ה ְַרחבִ ֶ֗ ְּ֝ -פיָך וַאֲ ַמלְאּֽהּוַ :א ְ
שי ֲהוָ ַ֥ה אֱ להָ ּֽיוַ :ו ֲא ִנִּ֤י | ְב ַחסְדְ ָךָׁ֣ ָב ַטחְתִ ֮י ָיִּ֤גַ֥ל ִל ִֶ֗בי בִ ּֽישּו ֶָ֫עתַָ֥ך
ַיהוִ֑ה ִכָ֖י ג ַ ָָׁ֣מל עָלָ ּֽי:
ירה ל ָ
ָש ָ
א ִ ַ֥
להי
ִיתנִי וְלא-שִ ַ ָ֖מחְתָ אֹי ַ ְָׁ֣בי לִ ּֽי :י ְהוָ ַ֥ה אֱ ָ ִ֑
אֲ רֹו ִּמ ְּמךִ֣ ָ֭ י ְהוָה ִכָׁ֣י דִ ל ָ ִ֑
שְאֹול נַפ ִ ְִ֑שי ְּ֝ ִחי ִיתֶַ֗ נִי
ִ
ש ַ ַּ֥ועְתִ י ְּ֝א ֶ֗ליָך וַתִ ְרפָאּֽנִיְ :י ּֽה ֶ֗ ָוה הּֽע ֱִלָׁ֣יתָ מִ ן ָׁ֣
הֹודּו לְזָׁ֣כר קָ דְ שּֽ ֹוִ :כִּ֤י ֨רגַע |
ִידיו ְְּ֝ו ֶ֗
ִמ ָי ְּֽרדִ י-בֹּֽור :זַמ ְָׁ֣רּו ל ָ
ַיהוָׁ֣ה ֲחס ָ ִ֑
ָאמ ְרתִ י
ְב ַאפ ֹ֮ו ַח ִי ֪ים ב ְִר ֶ֫צֹונַ֥ ֹו ָ֭ ָבערב י ִָלַ֥ין ֶ֗בכִי ְול ַַ֥ב ֹקר ִרנָ ּֽהַ ָ֭ :ואֲ נִי ַ ָׁ֣
של ְִוִ֑י בַל-א ַ֥מֹוט לְעֹולָ ּֽםְ :י ּֽה ֶ֗ ָוה ב ְִרצֹונְ ָ֮ך העֱמַ ֪דְ תָ ה לְ ּֽה ְַר ִֶ֫רי ַ֥ע ֹז
ְב ַ
ְהוָׁ֣ה אקְ ָ ִ֑רא וְאלְּ֝ -אֲ ד ֶָֹ֗ני
ִהס ַ ְַ֥ת ְרתָ פ ֶָ֗ניָך ָה ִי ַ֥יתִ י נִבְהָ ּֽל :אלָׁ֣יָך י ָ
אתְ חַנָ ּֽן :מַה ַ֥בצַע בְדָ ִמ ֮י ב ְִרדְ ִת֪י ֶ֫אלַ֥ ָ -שחַת הֲיֹודְ ָךַ֥ ע ָ ִָ֑פר ֲהי ַ ִגַ֥יד
מו
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ש ַמע-י ְהוָ ַ֥ה ְוח ִָ֑ננִי ְּ֝י ְהוָה ֱֽהיה-ע ֹז ַ֥ר לִ ּֽי :ה ַ ָָׁ֣פכְתָ מִ ְספְדִ ֮י
ֲאמִתָּֽךְ :
שמ ְָחּֽה :ל ַ ְִּ֤מעַן | יְז ַמ ְרָךָׁ֣ ָ֭ ָכבֹוד
ש ִ ִ֑קי וַ ּֽתְ ַאז ְַ֥רנִי ִ
ְלמ ָ֪חֹול ִלַ֥י פ ַ ִַ֥ת ְחתָ ַ
אֹוד ָך:
וְלָׁ֣ א י ִִ֑ד ֹם י ְהוָ ַ֥ה ְּ֝אֱ ל ֶַ֗הי לְעֹולָ ַ֥ם ּֽ

יֶ ֶה ֶו ֶה ֶמלְֶך יָׁ ָׁה ָׁו ָׁה ָׁמלָׁ ְך יִּ ְּהֹו ְּה | יִּמְֹּלְך לְּעֹולָׁם ָׁועֶד:

ב"פ

ְּו ָׁהיָׁה י ְהֹוָה לְמלְך עַל כָל הָָארץ בַיֹום ַההּוא יִהְיה י ְהֹוָה אחָד
ּושְמֹו אחָד:
הֹושִּ יעֵנּו י ְהֹוָה אֱלהינּו ְו ַקבְצנּו מִן הַגֹוי ִם לְה ֹדֹות לְשם קָ דְ שָך
ְל ִהשְתַ ב ַח בִתְ ִהלָתָך :בָרּוְך י ְהֹוָה אֱלהי י ִשְ ָראל מִ ן הָעֹולָם ְועַד
הָעֹולָם וְָא ַמר כָל ָהעָם ָאמן ַהלְלּוי ָּה :כָל ַהנְשָמָה תְ הַלל י ָּה
ַהלְלּוי ָּה:
ַל ְּמנַצֵח ִּבנְּגִּינת ִמזְמֹור שִיר :אֱלהִים יְחָננּו וִיב ְָרכנּו י ָאר ָפנָיו
אִתָ נּו סלָה :לָדַ עַת בָָארץ דַ ְרכָך ְבכָל גֹוי ִם י ְשּועָתָך :יֹודּוָך
ִירנְנּו לְאֻמִים כִי
ַעמִים ֱאלהִים יֹודּוָך ַעמִים ֻכלָם :י ִשְמְחּו ו ַ
תִ שְפ ֹט ַעמִים מִישֹור ּו ְל ֻאמִים בָָארץ תַ נְחם סלָה :יֹודּוָך עַמִים
אֱלהִים יֹודּוָך ַעמִים ֻכלָם :ארץ נָתְ נָה י ְבּולָּה יְב ְָרכנּו אֱלהִים
אֱלהינּו :יְב ְָרכנּו אֱלהִים ְוי ְִיראּו א ֹתֹו כָל ַאפְסי ָארץ:

מז
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בָׁרּוְך שֶ ָאמַר ְו ָהי ָה הָעֹולָם .בָרּוְך הּוא .בָרּוְך אֹומר וְעֹושה.
בָרּוְך גֹוזר ּו ְמקַים :בָרּוְך עֹושה בְראשִית ,בָרּוְך מְ ַרחם עַל
הָָארץ .בָרּוְך מ ְַרחם עַל ַהב ְִריֹות בָרּוְך מְשַלם שָ כָר טֹוב
לִירָאיו .בָרּוְך חַי ָלעַד ְו ַקי ָם לָנצַח בָרּוְך פֹודה ּומַ צִיל בָרּוְך
שְמֹו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם הָאל ָאב ה ַָרחֲמָ ן
שבָח ּומְפָֹאר ִבלְשֹון ֲחסִידָ יו ַו ֲעבָדָ יו
ה ְמ ֻהלָל בְפה עַמֹו ְמ ֻ
ּו ְבשִירי דָ וִד ַעבְדָ ָך נְ ַה ְללְָך י ְהֹוָה אֱלהינּו בִשְ בָחות ּו ִבזְמִירֹות
ש ְבחְָך ּונְ ָפא ֲָרְך ְונַ ְמלִיכְָך ְונַזְכִיר שִמְָך מַ לְכנּו,
ּונְגַדְ לְָך ּונְ ַ
שבָח ּומְפָֹאר עֲדי עַד שְ מֹו
אֱלהינּו ,יָחִיד ,חַי הָעֹו ָלמִים ,מלְך ְמ ֻ
ַהגָדֹול :בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה מלְך מְ ֻהלָל בַתִ שְ בָחות:
ִּמזְּמֹור לְּתֹודָׁ ה ה ִָריעּו לַיהֹוָה כָל הָָארץִ :עבְדּו את י ְהֹוָה
ש ְמחָה ב ֹאּו ְל ָפנָיו ב ְִרנָנָה :דְ עּו כִי י ְהֹוָה הּוא אֱלהִים הּוא
ְב ִ
ָעשָנּו וְלֹו ֲאנַחְנּו עַמֹו וְצ ֹאן מ ְַרעִיתֹו :ב ֹאּו שְ ע ָָריו בְתֹודָ ה
שמֹו :כִי טֹוב י ְהֹוָה לְעֹולָם
חֲצר ֹתָ יו בִתְ ִהלָה הֹודּו לֹו ב ְָרכּו ְ
ַחסְדֹו ְועַד ד ֹר וָד ֹר אֱמּונָתֹו:
שמַ ח י ְהֹוָה בְמַ עֲשָ יו :יְהִי שם י ְהֹוָה
יְּהִּי כְּבֹוד י ְהֹוָה לְעֹולָם .י ִ ְ
מְב ָֹרְך .מעַתָ ה ְועַד עֹולָםִ :מ ִמז ְַרח שמש עַד מְ בֹואֹו .מְ ֻהלָל שם
י ְהֹוָהָ :רם עַל כָל גֹוי ִם | י ְהֹוָה עַל הַשָמַ י ִם כְבֹודֹו :י ְהֹוָה שִמְ ָך
לְעֹולָם .י ְהֹוָה זִכ ְְרָך לְד ֹר וָד ֹר :י ְהֹוָה בַשָמַ י ִם הכִין ִכסְאֹו.
ש ַמי ִם וְתָ גל הָָארץ .וְי ֹאמְ רּו
שמְחּו ַה ָ
שלָה :י ִ ְ
ּו ַמלְכּותֹו בַכ ֹל ָמ ָ
בַגֹוי ִם י ְהֹוָה ָמלְָך :יהוְה מלְך י ַהוַה ַמלְַך .י ִהֹו ְה | י ִמְלְך לְעֹולָם
ַארצֹו :י ְהֹוָה הפִיר
וָעד :י ְהֹוָה מלְך עֹולָם וָעדָ .אבְדּו גֹוי ִם מ ְ
ֲעצַת גֹוי ִם .הנִיא ַמ ְחשְבֹות ַעמִיםַ :רבֹות מַ חֲשָ בֹות בְלב אִיש.
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ַו ֲעצַת י ְהֹוָה הִיא תָ קּוםֲ :עצַת י ְהֹוָה לְעֹולָם תַ עֲמ ֹד .מַ חְשְבֹות לִבֹו
לְד ֹר וָד ֹר :כִי הּוא ָאמַר וַיהִי .הּוא ִצּוָה ַויַעֲמ ֹד :כִי ָבחַר י ְהֹוָה
ְבצִיֹוןִ .אּוָּה לְמֹושָב לֹו :כִי יַעֲק ֹב ָבחַר לֹו י ָּה .י ִשְ ָראל ִל ְסגֻלָתֹו:
כִי לא י ִט ֹש י ְהֹוָה עַמֹוְ .ונַ ֲחלָתֹו לא יַעֲז ֹב :וְהּוא ַרחּום יְכַפר עָֹון
שחִיתְ .וה ְִרבָה ְל ָהשִיב אַ פֹו ,וְלא יָעִיר כָל חֲמָ תֹו :י ְהֹוָה
וְלא י ַ ְ
הֹושִיעָה .הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום ק ְָראנּו:
ֵיתך ְּ֝ ֶ֗עֹוד ְי ּֽ ַהלְלַ֥ ּוָך סּֽלָה :אַ שְ ָׁ֣רי ָ֭ ָהעָם ש ָ ָׁ֣ככָה
ַ֭אַ שְּ ֵרי יֹושְּ ֵ ִ֣בי ב ֶ
ש ַ֥רי ְּ֝ ָה ֶָ֗עם שי ֲהוָ ַ֥ה ֱאלהָ ּֽיו:
ִ֑לֹו אַ ּֽ ְ
מְָך לְעֹולָ ַ֥ם
ֱלֹוהי ה ִַ֑מלְך וַאֲ ב ֲָרכָ ַ֥ה ְּ֝שִ ֶ֗
תְּ ִּה ִָׁ֗לה לְּדָָׁ֫ ִּוֵּ֥ד ֲארֹו ִממְָךָׁ֣ א ַ ָׁ֣
ְהוָׁ֣ה
מְָך לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽדָ֘ :ג ִּ֤דֹול י ָ
ש ֶ֗
וָעּֽדְ :בכָל-יַֹ֥ום ֲאב ֲָר ִ֑כ ָך וַאֲ ַהלְלָ ַ֥ה ְּ֝ ִ
ּו ְמה ָֻלָׁ֣ל מ ְִ֑א ֹד ְְּ֝ו ִלגְדֻ ל ֶָ֗תֹו ָׁ֣אין חּֽקרָׁ֣ :דֹור ָ֭ ְלדֹור י ְשַ ַ ָׁ֣בח ַמע ֲִ֑שיָך
ְאֹותיָך אָ ִשּֽיחָה:
הֹודָך וְדִ ב ְָ֖רי נִ ְפל ָׁ֣
ּוג ְָ֖בּור ָֹׁ֣תיָך י ַ ִג ּֽידּוֲ ָ֭ :הדַ ר כְבָׁ֣ ֹוד ִ֑
ֹאמרּו ּוגְדּולָתְ ָךַ֥ אֲ ַספ ְּֽרנָה :זָׁ֣כר ַרב-טּובְָךָׁ֣ י ִ ִַ֑ביעּו
ו ֱעזָּׁ֣וז ְ
נֹורא ָֹׁ֣תיָך י ִ֑
ְהוִ֑ה אַ֥רְך ְּ֝אַ ֶַ֗פי ִם ּוגְדָ לָ -חּֽסד :טֹוב
ְוצִדְ קָתְ ָךַ֥ י ְַרנ ּֽנּו :חַנָׁ֣ ּון ו ְַרחָׁ֣ ּום י ָ
יֹודּוָך ָ֭ י ְהוָה כָל-מַ ע ֲִ֑שיָך
י ְהוָ ַ֥ה ל ִַ֑כ ֹל ְְּ֝ו ַרחֲמֶָ֗ יו עַל-כָל-מַ ע ֲָשּֽיוָׁ֣ :
ְבּורתְ ָךַ֥ י ְדַ בּֽרּו:
ֹאמרּו ּוג ָ
ְַּ֝ו ֲחס ֶ֗
ִידיָך י ְ ָב ֲרכּּֽוכָה :כְבָׁ֣ ֹוד ַמלְכּותְ ָךָׁ֣ י ִ֑
ְהֹודיעַ| ִלבְנָׁ֣י ָ֭ ָהָאדָ ם גְבּור ָ ִֹ֑תיו ּוְּ֝ כ ְֶ֗בֹוד ה ַ ֲָׁ֣דר ַמלְכּותּֽ ֹו :מַ ּֽלְכּותְ ֶָ֗ך
ל ִ ִּ֤
סֹומְך ָ֭ י ְהוָה
מַ לְכַ֥ ּות כָלּֽ -ע ֹל ִ ִָ֑מים ּוְּ֝ מּֽמְשלְתְ ֶָ֗ך ְבכָלַ֥ -דֹור וָדֹּֽור:
ָׁ֣
זֹוקף ְלכָלַ -הכְפּופִ ּֽים :עּֽיניָ֭ -כ ֹל אלָׁ֣יָך י ְשַ ִ֑ברּו
ְלכָל-הַנ ֹפ ְִלִ֑ים ְְּ֝ו ֶ֗
פֹות ַח את-י ִָ֑דָך ּומַ ש ִ ְָ֖בי ַע
וְאַ ָ ִּ֤תה נֹּֽותן-ל ָָ֖הם אתָ-אכ ְָלָׁ֣ם ְבעִתּֽ ֹו:
ַ֥
ְלכָלָׁ֣ ַ -חי ָרצֹּֽון :צ ִ ַָׁ֣דיק ָ֭ י ְהוָה ְבכָל-דְ ָר ָכִ֑יו ְְּ֝ו ָח ִֶ֗סיד ְבכָל-מַ ע ֲָשּֽיו:
ֲשר י ִ ְק ָר ֻ ָׁ֣אהּו באֱמּֽתְ :רצֹון-י ְראָ ַ֥יו
ָק ָׁ֣רֹוב ָ֭ י ְהוָה ְלכָל-ק ְֹר ָ ִ֑איו ל ְִּ֤כ ֹל א ָ֖
שֹומר ָ֭ י ְהוָה את-כָל-
ש ֶַ֗מע וְיֹושִיעּֽם:
ש ְוע ָָתַ֥ם ְּ֝י ִ ְ
יַע ֲִ֑שה וְ ּֽאתַ -
ָׁ֣
מט
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שמִ ּֽיד :תְ הִלַ ַ֥ת י ְה ֶ֗ ָוה ְי ּֽדַ ֶ֫ברִ -פַ֥י וִיב ָָׁ֣רְך
אֹה ָ ֲִ֑ביו ו ְָ֖את כָל-ה ְָרשָ ִ ָׁ֣עים י ַ ְ
ָכלָ ָ֭ -בשָ ר ַ֥שם ָקדְ ֶ֗שֹו לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽדַ :וא ַ ֲִּ֤נחְנּו | נְ ָ֘ב ִּ֤רְך ֶָ֗יּה מּֽע ָ ַַ֥תה
ְועַד-עֹו ֶָ֗לם הַ ּֽלְלּו ָיּּֽה:
ְהוָׁ֣ה ְב ַח ָיִ֑י אֲ זַמְ ָ ָ֖רה
שי את-י ְהוָ ּֽה :אֲ ַהל ְָלָׁ֣ה י ָ
ַהלְּלּו ָָׁ֡יּה ַהל ְִלַ֥י ְּ֝נַ ְפ ֶ֗ ִ
יבים בְבןָ-אדֵָ֓ ם| ִּ֤שאּֽין לַ֥ ֹו
ל ַ ָׁ֣
ּֽאלהי בְעֹודִ ּֽיַ :אל-תִ ְבטְחַ֥ ּו ִבנְדִ ִ ִ֑
שּועּֽה :תצָׁ֣א ָ֭רּוחֹו י ֻ ָָׁ֣שב לְַאדְ מָ ִ֑תֹו ַביַֹ֥ום ְּ֝ ַה ֶ֗הּוא ָאב ְַ֥דּו עשְת ֹנ ָֹתּֽיו:
תְ ָ
שב ְֶ֗רֹו עַל-י ְהוָ ַ֥ה ֱאלהָ ּֽיו :ע ִֹּ֤שה| ָ֘ש ַ ִּ֤מי ִם
ש ֶ֗רי ִּ֤ש ָׁ֣אל יַע ֲָׁ֣ק ֹב בְעז ְִ֑רֹו ְּ֝ ִ
ַא ְ
ָו ֶָ֗ארץ אתַ -ה ָי ַ֥ם וְאת-כָלֲ -אשרִ֑ ָ -בם הַש ָֹ֖מר א ֱָׁ֣מת לְעֹולָ ּֽם :ע ִֹּ֤שה
סּורים:
ש ָ֨פט| ָלעֲשּו ִֶ֗קים נ ָֹׁ֣תן ָ֭לחם ל ְָרע ִ ִ֑בים ְּ֝י ְה ֶ֗ ָוה מַ ִתַ֥יר אֲ ִ ּֽ
ִמ ְ
ְהוִּ֤ה|
יקים :י ָ
ְפּופים ְּ֝י ְה ֶ֗ ָוה א ֹהַ֥ב צַדִ ִ ּֽ
י ָ
ְהוִּ֤ה| ֘פ ֹ ִּ֤ק ַח ִעו ְִֶ֗רים ָ֭ י ְהוָה ז ָֹׁ֣קף כ ִ ִ֑
ְעֹודד ו ְָ֖דרְך ְרש ִ ָָׁ֣עים יְעַּו ּֽת :י ִמְ לִּ֤ ְך
֘ש ֹ ִּ֤מר את ג ִֶ֗רים י ָָׁ֣תֹום ְוַא ְלמ ָָנָׁ֣ה י ִ֑
להי ְִך ָ֭ ִציֹון ל ְַ֥ד ֹר ו ֶָ֗ד ֹר הַ ּֽלְלּו ָיּּֽה:
י ְה ֨ ָוה| לְעֹו ֶָ֗לם אֱ ַ ָׁ֣
אֱלהינּו כִ ּֽיְּ֝ -נָעִים נָאוָ ַ֥ה תְ הִלָ ּֽה :בֹונָׁ֣ה
ַ ֵּ֥הלְּלּו ָָׁ֨יּה| כִיָ֖ -טֹוב זַ ְמ ָ ָׁ֣רה
ִ֑
ש ָר ָׁ֣אל יְכַנ ּֽסָ ָ֭ :הר ֹפא לִשְ בָׁ֣ ּורי לִ֑ב ּוְּ֝ ְמח ֶַ֗בש
ְהוִ֑ה נִדְ ָ֖חי י ִ ְ
י ְרּוש ַ ָָׁ֣לִם י ָ
ְבֹותּֽם :מֹונָׁ֣ה ָ֭ ִמ ְספָר לַכֹוכ ִ ִָ֑בים ְּ֝ ְל ֻכ ֶָ֗לם ש ַ֥מֹות י ִקְ ָ ּֽרא :ג ָָׁ֣דֹול
ְל ַעצ ָ
ְהוִ֑ה
מְעֹודד ֲענ ִָוָׁ֣ים י ָ
ֲאדֹונָׁ֣ינּו ו ְַרבִ֑ -כ ֹ ַח ְּ֝ ִלתְ בּונ ֶָ֗תֹו ָׁ֣אין מִ סְפָ ּֽר:
ָׁ֣
אלהינּו
ש ִ ָׁ֣עים עֲדי-אָ ּֽרץ :עֱנָׁ֣ ּו ל ָ
ש ִ ָ֖פיל ְר ָ
ַמ ְ
ְתֹודה זַמְ ָ֖רּו ל ָׁ֣
ַיהוָׁ֣ה ב ָ ִ֑
מָטר ַה ַמצ ִ ְָ֖מי ַח
ְב ִכנֹּֽור :הַ ּֽ ְמכ ֵַ֬סה ָ
ש ַ֨מי ִם| ְב ָע ִֶ֗בים הַמ ִכָׁ֣ין ל ָ ָָׁ֣ארץ ָ ִ֑
ֲשר י ִקְ ָ ּֽראּו :לִּ֤ א
נֹותן ִלבְה ָ ָׁ֣מה ַלח ָ ְִ֑מּה ִלבְנַ֥י ְּ֝ע ֹ ֶ֗רב א ָׁ֣
ה ִ ָָׁ֣רים חָצִ ּֽירָׁ֣ :
ְשֹוקי ה ִ ָָׁ֣איש י ְִרצּֽה :רֹוצָׁ֣ה ָ֭ י ְהוָה את-
ִבג ַ ָׁ֣
ְבּורת ַה ָׁ֣סּוס יח ָ ְִ֑פץ לּֽא-ב ָ֖
ְהוִ֑ה הַ ּֽל ְִלָ֖י
י ְר ָ ִ֑איו את הַ ּֽמְ יַח ֲִלַ֥ים ְל ַחסְדּֽ ֹו :שַ ב ִ ְָׁ֣חי ָ֭ י ְרּושָלַ ִם את-י ָ
שע ָ ִָ֑רי ְִך ב ַ ָ֖רְך ב ַ ָָׁ֣ני ְִך ְב ִק ְרבְּֽךַ :השָם
יחי ְ
ֱלהי ְִך ִצי ֹּֽון :כִ ּֽיִ ָ֭ -חז ַק ב ְִר ָׁ֣
א ַ ָׁ֣
גְבּולְַ֥ך ש ִָ֑לֹום ַ֥חלב ְּ֝ ִח ִֶ֗טים י ַשְ בִיעְּֽך :הַש ָֹׁ֣ל ַח אִ מְ ָר ָׁ֣תֹו ָ ִ֑ארץ עַד-
נ
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ְּ֝ ְמה ֶָ֗רה י ַָ֥רּוץ דְ ב ָּֽרֹו :הַנ ָֹׁ֣תן ָׁ֣שלג כ ָ ִַ֑צמר ְּ֝ ְכ ֶ֗פֹור כָאַ֥פר יְפַז ּֽר :מַ ש ְִלָׁ֣יְך
ַ ּֽק ְרחָׁ֣ ֹו ְכפ ִ ִִ֑תים ִלפְנַ֥י ְּ֝קָ ָר ֶ֗תֹו ִ ָׁ֣מי יַע ֲּֽמ ֹד :י ִשְ ַלָׁ֣ח דְ ב ָָׁ֣רֹו ְויַמ ְִ֑סם י ַַ֥שב
ש ָפ ֶָ֗טיו ְלי ִשְ ָראּֽל:
ּוחֹו יִזְלּו-מָ ּֽי ִםַ :מ ִגָׁ֣יד דְ ב ָ ָָׁ֣ריו ְליַע ֲִ֑ק ֹב חֻקָ ַ֥יו ּוְּ֝ ִמ ְ
ְּ֝ר ֶ֗
֘לא ָ ִּ֤עשָה ֨כן| ְלכָל-גֶ֗ ֹוי ּומִ שְ פ ִָטַ֥ים בַל-י ְדָ ֶ֗עּום הַ ּֽלְלּו ָיּּֽה:
ַ ֵּ֥הלְּלּו ָָׁ֨יּה| הַ ּֽלְלָׁ֣ ּו את ָ֭-י ְהוָה מִ ןַ -הש ַ ִָ֑מי ִם ְּ֝ ַהּֽל ְֶ֗לּוהּו ַב ְמרֹומִ ּֽים:
ְָאכִ֑יו ְּ֝הַ ּֽל ְֶ֗לּוהּו כָל ְצבָאָ ּֽיוָ֭ :הַ ּֽלְלּוהּו ָׁ֣שמש ְוי ִָ֑ר ַח
הַ ּֽלְלַ֥ ּוהּו כָלַ -מל ָ
אֲשר|
ְּ֝ ַהל ְֶ֗לּוהּו כָל-כַ֥ ֹוכְבי ּֽאֹורָ֭ :הַ ּֽלְלּוהּו ש ְָׁ֣מי הַשָ ָ ִ֑מי ִם ְְּ֝והַמֶַ֗ י ִם ִּ֤
ְהוִ֑ה ִכִּ֤י ָ֭הּוא צ ִָּוָׁ֣ה ְונִב ָ ְּֽראּו:
מ ֵַ֬על ַהשָמָ ּֽי ִםְ ָ֭ :י ּֽהַ ּֽלְלּו אתָׁ֣ -שם י ָ
ְעֹולִ֑ם חָקְּ֝ -נָתֶַ֗ ן וְלָׁ֣ א י ַ ֲעבֹּֽור :הַ ּֽלְלָׁ֣ ּו את ָ֭-י ְהוָה מִ ן-
ִידם ל ַ ָָׁ֣עד ל ָ
ַוי ַ ֲעמ ָׁ֣
ִיטֹור ַ֥רּו ַח ְּ֝ ְסע ֶָָ֗רה
ה ָ ִָ֑ארץ ְּ֝תַ נִי ִֶ֗נים ְוכָל תְ ה ֹ ּֽמֹותָׁ֣ :אש ָּ֭וב ָָרד ָׁ֣שלג ְוק ִ֑
ע ָ ַֹ֥שה דְ ב ָּֽרֹו :ה ָה ִ ַ֥רים ְוכָלְ -גב ִָ֑עֹות עַ֥ץ ְּ֝ ְפ ִֶ֗רי ְוכָלֲ -א ָר ִז ּֽים :הַ ּֽ ַח ָי ַ֥ה
ש ִֶ֗רים
ְוכָל בְה ָ ִ֑מה ְּ֝ ֶ֗רמש ְוצִפַ֥ ֹור כָנָ ּֽףַ :מלְכיָ֭ -ארץ ְוכָל-לְאֻ ִ ִ֑מים ְּ֝ ָ
ְתּולֹות ְּ֝זְק ִֶ֗נים עִם-נְע ִ ָּֽרים:
ַחּורים ְוגַם-ב ִ֑
ְוכָלַ֥ -ש ֹפְטי אָ ּֽרץ :ב ִ ַ֥
ִשְגָׁ֣ב שְ ָׁ֣מֹו ְלב ִַ֑דֹו ְּ֝ה ֶֹ֗ודֹו עַל-אַ֥רץ
י ְ ַהלְלִּ֤ ּו| אתֵ֬ -שם י ְה ֶ֗ ָוה כִ ּֽי-נ ָ
ְושָמָ ּֽי ִםַ :ו ָיִּ֤רם ֨קרן| ְלע ֵַ֡מֹו תְ ה ִָלִּ֤ה לְ ּֽכָלֲ -חסִידֶָ֗ יו ִלבְנָׁ֣י ָ֭ י ִשְ ָראל ַעּֽם-
קְר ֶֹ֗בֹו הַ ּֽלְלּו ָיּּֽה:
ַ ֵּ֥הלְּלּו ָָׁ֨יּה| ִ ָׁ֣שירּו ָ֭לַ ּֽיהוָה ִ ָׁ֣שיר ח ָ ִָ֑דש ְּ֝תְ ִהל ֶָ֗תֹו בִקְהַ ַ֥ל ֲחסִידִ ּֽים:
ש ָר ָׁ֣אל בְע ָ ִֹ֑שיו בְנ ּֽיִ ְּ֝ -ציֶ֗ ֹון י ָ ִגַ֥ילּו ְב ַמלְכָ ּֽם :י ְהַ ּֽלְלָׁ֣ ּו שְ ָׁ֣מֹו
יִש ַ ְָׁ֣מח י ִ ְ
ְהוָׁ֣ה ְבע ִַ֑מֹו יְפָאַ֥ר ְּ֝ ֲענָ ֶ֗ ִוים
ְבמ ִָ֑חֹול ב ְַ֥ת ֹף ְְּ֝וכִנֶ֗ ֹור יְזַ ְמרּו לֹּֽו :כִ ּֽי-רֹוצָׁ֣ה י ָ
ְבֹותּֽם :רֹומְ ָׁ֣מֹות
ִידים ְבכ ִָ֑בֹוד ְּ֝י ְ ַרנְנֶ֗ ּו עַל-מִ שְ כ ָ
ב ָ
ִישּועּֽה :י ַ ְע ְלזָּׁ֣ו ֲחס ִ ָׁ֣
ְרֹונִ֑ם ו ְָ֖חרב פִ ּֽי ִפיָֹׁ֣ות ְבי ָָדּֽםַ :לע ֲָׁ֣שֹות ָ֭נְ ָקמָה בַגֹו ִיִ֑ם ְּ֝תּֽ ֹוכ ֶ֗ח ֹת
ָ֭אל ִבג ָ
יהם ְב ַכבְלַ֥י ב ְַרז ּֽל:
יהם ְבז ִ ִִ֑קים ְְּ֝ונִ ְכבְד ֶ֗
בַלֻ -אמִ ּֽים :לאְ ָׁ֣ס ֹר ַמלְכ ָׁ֣
ש ֵָ֬פט כ ֶָ֗תּוב ה ָ ָָׁ֣דר ָ֭הּוא ְלכָלֲ -חסִידֶָ֗ יו הַ ּֽלְלּו ָיּּֽה:
ַלע ֲִּ֤שֹות ב ָ֨הם| מִ ְ
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ַ ֵּ֥הלְּלּו ָָׁ֨יּה| הַ ּֽלְלּו-אַ֥ל ְב ָקדְ ִ֑שֹו ְּ֝הַ ּֽל ְֶ֗לּוהּו ב ְִר ִ ַ֥קי ַע ֻעזֹּֽו :הַ ּֽלְלַ֥ ּוהּו
שֹופר ְּ֝הַ ּֽל ְֶ֗לּוהּו
ִבגְבּור ָ ִֹ֑תיו ְּ֝הַ ּֽל ְֶ֗לּוהּו כ ְָׁ֣ר ֹב גֻדְ לֹּֽוָ֭ :הַ ּֽלְלּוהּו ב ְָׁ֣תקַ ע
ָ ִ֑
ּומָחֹול ְּ֝הַ ּֽל ְֶ֗לּוהּו בְמִ ִנַ֥ים וְעּוגָ ּֽב:
בְנָׁ֣בל ְו ִכנֹּֽורָ֭ :הַ ּֽלְלּוהּו ב ְָׁ֣ת ֹף
ִ֑
רּועּֽהָׁ֣ :כ ֹל ָ֭ ַהנְשָ מָה
הַ ּֽלְלַ֥ ּוהּו ְב ִצ ְלצְליִ֑ ָ -ש ַמע ְּ֝הַ ּֽל ְֶ֗לּוהּו בְ ּֽ ִצ ְלצְלַ֥י תְ ָ
תְ הַלַ֥ל ֶָ֗יּה הַ ּֽלְלּו ָיּּֽה:
בָׁרּוְך י ְהֹוָה לְעֹולָם ָאמן| וְָאמן :בָרּוְך י ְה ֹ ָוה מִ צִיֹון ש ֹכן י ְרּושָלָ ִם
ַהלְלּוי ָּה :בָרּוְך י ְהֹוָה אֱלהִים ֱאלהי יִש ְָראל ע ֹשה נִ ְפלָאֹות ְלבַדֹו:
ּובָרּוְך שם כְבֹודֹו לְעֹולָם ְויִמָלא כְבֹודֹו את כָל הָָארץ ָאמן|
וְָאמן:
ויברך דוד יאמר מעומד ובכוונה

ַויְּב ֶָׁרְך דָׁ וִּד את י ְהֹוָה לְעיני כָל ַה ָקהָל .וַי ֹאמר דָ וִד בָרּוְך אַתָ ה
ש ָראל ָאבִינּו ,מעֹולָם ְועַד עֹולָם :לְָך י ְהֹוָה ַהגְדֻ לָה,
י ְהֹוָה ֱאלהי י ִ ְ
ְבּורהְ ,והַתִ פְארת ְוהַנצַח ְוהַהֹוד ,כִי כָל בַשָמַ י ִם ּובָָארץ ,לְָך
ְו ַהג ָ
י ְהֹוָה ַה ַמ ְמ ָלכָה ְו ַהמִתְ נַשא ְלכָל לְר ֹאשְ :והָעשר ְו ַהכָבֹוד מִ ְלפָניָך
ואַתָ ה מֹושל בַכ ֹל (כשיאמר "בכל" יתן שלוש מטבעות לצדקה ,שתי הפרוטות הראשונות בבת אחת ,וח"כ
ְ
ְבּורה ּו ְבי ָדְ ָך ְלגַדל ּו ְלחַזק לַכ ֹלְ :ועַתָה
השלישית) ּו ְבי ָדְ ָך כ ֹ ַח ּוג ָ
ְַארתְך :וִיב ְָרכּו
אֱלהינּו מֹודִים ֲאנַחְנּו לְָךּ ,ו ְמ ַה ְללִים לְשם תִ פ ְ
שָם כְבֹודָךּ ,ו ְמרֹומַם עַל כָל ב ְָרכָה ּותְ ִהלָה :אַתָ ה הּוא י ְהֹוָה
ש ַמי ִם שְמי הַשָמַ י ִם ְוכָל ְצבָָאם הָָארץ
ְלבַדָך אַתָ ה ָעשִיתָ את ַה ָ
ְוכָל אֲשר עָלי ָה ַהיַמִים ְוכָל אֲ שר בָהם וְאַתָ ה מְ חַיה את ֻכלָם
חוִים :אַ תָ ה הּוא י ְהֹוָה הָאֱלהִים (עד כאן מעומד)
ש ַמי ִם לְָך ִמשְתַ ֲ
ּו ְצבָא ַה ָ
אֲשר ָבח ְַרתָ בְַאב ְָרם וְהֹוצאתֹו מאּור כַשְ דִים וְשַמְתָ שְ מֹו
ַאב ְָרהָםּ :ו ָמצָאתָ את ְלבָבֹו נ ֱאמָן ְלפָניָך ְוכָרֹות עִמֹו ַהב ְִרית
לָתת את ארץ ַה ְכנַ ֲענִי ַהחִתִ י ָהאֱמ ִֹרי ְו ַהפ ְִרזִי ְו ַהי ְבּוסִי ְו ַהג ְִרגָשִ י
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לָתת ְלז ְַרעֹו וַתָ קם את דְ בָריָך כִי צַדִ יק אָתָ ה :וַתרא את ֳענִי
ש ַמעְתָ עַל י ַם סּוף :וַתִ תן א ֹת ֹת
אֲב ֹתינּו ְב ִמצ ְָרי ִם וְאת זַ ֲעקָתָ ם ָ
ַארצֹו כִי י ָדַ עְתָ כִי הזִידּו
ּומֹפְתִים ְבפ ְַרע ֹה ּו ְבכָל ֲעבָדָ יו ּו ְבכָל עַם ְ
עֲליהם וַתַ עַש לְָך שם ְכהַיֹום הַזהְ :ו ַהי ָם בָקַ עְתָ ִלפְניהם ַוי ַ ַעבְרּו
בְתֹוְך ַהי ָם ַבי ַ ָבשָה וְאת ר ֹדְ פיהם הִשְ ַלכְתָ בִמְצֹולת כְמֹו אבן
ְב ַמי ִם ַעזִים:
ש ַ ָ֖מי ִם וַאֲ דַ ִ֑ב ָרה וְתִ שְמַ ַ֥ע ה ָ ָָ֖ארץ אִ מְ רי-פִ ּֽי :ב יַע ֲִּ֤ר ֹף
א ַה ֲא ִז ַ֥ינּו ַה ָ
ִיבים
ַכ ָמ ָט ֙ר ִל ְק ִָ֔חי תִ ַז ַ֥ל כ ַ ַָ֖טל ִא ְמ ָר ִ ִ֑תי כִשְ ע ִ ָׁ֣
ִירם עֲליָ֔ -דשא ְוכ ְִרב ִ ָ֖
ְהוָ֖ה אקְ ָ ִ֑רא הָבַ֥ ּו ָ֖ג ֹדל לאלהּֽינּו :ד הַצּו ֙ר
עֲלי-עּֽשב :ג ִכֶ֛י ַ֥שם י ָ
תָ ִ ָׁ֣מים ָפע ֳָ֔לֹו ִכַ֥י כָל-דְ ָר ָכָ֖יו ִמש ָ ְִ֑פט ִּ֤אל אֱמּונָה֙ ו ְָׁ֣אין ָָ֔עול צ ִַדַ֥יק
מּומם ַ֥דֹור ע ִָ֖קש ּופְתַ ל ְּֽת ֹל:
ְוי ָ ָָ֖שר הּּֽוא :ה שִחַ֥ת לֶ֛ ֹו לָ֖ א ב ָָנָׁ֣יו
ָ ִ֑
ָאביָך קָ ָ֔נָך
ו ֲה ַלי ְהוָה֙ תִ גְמְ לּוָ֔ -ז ֹאת ַעַ֥ם נ ָ ָָ֖בל וְלָׁ֣ א ח ָָכִ֑ם הֲלֹוא-הּו ֙א ִ ָׁ֣
הַ֥ ּוא ָעּֽשְָךָ֖ וַ ּֽי ְכֹנְנ ָּֽך :ז ז ְכ ֹ ֙ר י ְָׁ֣מֹות עֹו ָָ֔לם ִ ָ֖בינּו שְ נָׁ֣ ֹות דֹור-ו ִָ֑דֹור
ש ַ ְִּ֤אל ָא ִב֙י ָ֙ך ְוי ַָ֔גדְ ָך ז ְקנָ֖יָך וְיַֹ֥א ְמרּו לָ ְּֽך :ח ְב ַהנ ְִּ֤חל עלְיֹו ֙ן גֹו ִָ֔ים
ש ָראּֽל :ט ִכֶ֛י
ָאדם י ַצ ֙ב ְגבֻלָׁ֣ ת ַע ִָ֔מים לְמִ ס ַ ְָ֖פר בְנַ֥י י ִ ְ
ְב ַהפ ְִר ָ֖ידֹו בְנָׁ֣י ָ ִ֑
ְהֹוָ֖ה ע ִַ֑מֹו יַע ֲָ֖ק ֹב ַ֥חבל נַ ֲחלָתּֽ ֹו :י י ִמְ צָא֙ה ּ֙ו ב ְָׁ֣ארץ ִמדְ ָָ֔בר
חַ֥לק י ָ
ְאִישֹון עינֹּֽו:
ּוב ְָ֖ת ֹהּו י ְלָׁ֣ל י ְשִ ִ֑מ ֹן י ְּֽס ֹב ְ֙בנְה ּ֙ו י ְבָׁ֣ ֹונ ְָ֔נהּו יִצ ְָ֖רנְהּו כ ַ֥
ִשָאהּו
יא כְנ֙ש ֙ר י ִ ָָׁ֣עיר קִנָ֔ ֹו עַל-גֹוז ָָלָ֖יו י ְַר ִ֑חף יִפ ְִּ֤ר ֹש ְכנָפָי ֙ו י ָ֔
ִקָחהּו י ָ֖
ְהוָ֖ה ב ָ ָָׁ֣דד יַנ ְִ֑חנּו וְאַ֥ין ע ִָ֖מֹו אַ֥ל נכָ ּֽר :יג י ְַרכִב֙ה ּ֙ו
עַל-אב ְָרתּֽ ֹו :יב י ָ
מִסלַע
ש ָ֔
נּוב ֹת שָ ָ ִ֑די וַינ ִִּ֤קהּּֽו דְ ַב ֙
עַל(-במותי) ָ ָׁ֣במֳתי ָָ֔ארץ וַי ַ
ֹאכָ֖ל תְ ָׁ֣
ו ְָ֖שמן מ ַחל ְִמַ֥יש צּּֽור :יד ח ְמ ַ֨את בָקֶָּ֜ ר ַוחֲלָׁ֣ב ֶ֗צ ֹאן עִם֨ -חלב כ ִֶָּ֜רים
ש ֙ן ְועַתּודִָ֔ ים עִםָ֖ -חלב ִכ ְליָֹׁ֣ות ח ָ ִִ֑טה וְדַ ם-ע ָנָ֖ב
ילִּ֤ים בְנ ּֽיָ -ב ָ
וְא ִ
ש
שרּו ֙ן ַוי ִ ְב ָָ֔עט ש ַ ָָ֖מנְתָ ע ִ ָָׁ֣ביתָ כ ִ ִָ֑שיתָ ַוי ִט ֹ ֙
ש ַ ִּ֤מן י ְ ֻ
שתהָ -חּֽמר :טו ַוי ִ ְ
תִ ְ
שעָתּֽ ֹו :טז י ַ ְקנ ֻ ִָ֖אהּו ְבז ִ ִָ֑רים בְתֹוע ָ֖ב ֹת
שהּו ַויְנ ַָ֖בל צַ֥ ּור י ְ ֻ
אֱלָׁ֣ ֹו ַה ָע ָ֔ ָ
נג
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שים֙
להים לָׁ֣ א י ְדָ ִ֑עּום חֲדָ ִ
ִיסּֽהּו :יז יִזְב ְֶ֗חּו לַשדִ ים֙ לָׁ֣ א ָ֔
י ַ ְכע ֻ
אֱל ַה אֱ ִ ָ֖
שע ָָ֖רּום אֲב ֹתיכ ּֽם :יח צַ֥ ּור יְלָדְ ָךָ֖ ִ֑תשִי וַתִ שְ ַכָ֖ח אַ֥ל
ִמ ָק ָׁ֣ר ֹב ָָ֔באּו לַ֥ א ְ
ְהוָ֖ה ַויִנ ָ ְִ֑אץ ִמכַ ַ֥ עַס ב ָָנָ֖יו ּובְנ ָֹתּֽיו :כ ו ֶַ֗י ֹאמר
מְחֹלְל ָּֽך :יט ַו ַי ְַ֥רא י ָ
יתם ִכָׁ֣י ִּ֤דֹור תַ ְהפֻכ ֹ ֙ת ָ֔המָה
ַאס ִ ְִּ֤ת ָ
ירה ָפנַ ֙י מ ָ֔הם א ְר ָ֖אה ָ ָׁ֣מה ַאח ֲִר ָ ִ֑
יהם
ָב ִנָ֖ים לא-א ֻמַ֥ן בָ ּֽם :כא ִ֚הם קִ נ ְָׁ֣אּונִי בְלאָ֔ -אל ִכע ֲָ֖סּונִי ְב ַהבְל ִ֑
ש ָקדְ ָ ָׁ֣חה
ִיאם בְלאָָ֔ -עם בְגַ֥ ֹוי נ ָ ָָ֖בל ַא ְכעִיסּֽם :כב כִי-א ֙
ַו ֲאנִ ֙י ַאקְ נ ָׁ֣
שְאֹול תַ ח ִ ְִ֑תית ו ִַּ֤ת ֹאכַל א֙ר ֙ץ וִ ּֽי ֻב ָָ֔לּה וַתְ ל ַָ֖הט
ְב ַא ִָ֔פי וַתִ ַ ָ֖יקד עַדָׁ֣ -
מֹוסְדַ֥י ה ִ ָּֽרים :כג ַאסְפַ֥ה עָלָ֖ימֹו ָר ִ֑עֹות ח ַ ִָ֖צי אֲ כַלה-בָ ּֽם :כד מְז ַ֥י ָר ָעֶ֛ב
ּול ְֻחַ֥מי ָ֖רשף ו ְָׁ֣קטב מְ ִר ִ ִ֑ירי וְשן-בְהמֹו ֙ת אֲשַ לַחָָ֔ -בם עִם-ח ַ ֲָ֖מת
ימה גַם-בָחּו ֙ר גַם-
זֹחֲלַ֥י עָפָ ּֽר :כה מִחּו ֙ץ תְ ַ
שכלָ֔ -חרב ּומחֲדָ ִ ָ֖רים א ָ ִ֑
ַשְבַ֥יתָ ה
יהם א ִ
בְתּו ָָ֔לה יֹונָ֖ק עִםִ -אַ֥יש ש ָ
ָאמ ְרתִ י ַאפְא ִ֑
יבּֽה :כו ַ ָ֖
לּולי ַ ִּ֤כעַס אֹוי ֙ב ָאגָ֔ ּור פ ּֽן-יְנַכ ְָ֖רּו צ ִָ֑רימֹו פן-
מאֱנָ֖ ֹוש זִכ ָ ְּֽרם :כז ֶ֗
הוָ֖ה פ ַָעַ֥ל כָל-ז ֹּֽאת :כח כִי-גֶ֛ ֹוי א ֹבַ ַ֥ד ע ָ֖צֹות
י ֹּֽא ְמר ּ֙ו י ָָׁ֣דינּו ָָ֔רמָה וְלַ֥ א י ְ ָ
ש ִכָׁ֣ילּו ִ֑ז ֹאת י ִ ָָ֖בינּו
ִ֑המָה וְאַ֥ין ב ָָ֖הם תְ בּונָ ּֽה :כט לַ֥ ּו ָחכ ְָ֖מּו י ַ ְ
יתּֽם :ל אי ֞ ָכה י ְִר ִּ֤ד ֹף א ָח ֙ד ָ֔אלף ּושְ ַ ָ֖ני ִם י ָ ִנָׁ֣יסּו ְרב ָ ִָ֑בה אִ ם-ל ֙א
לְַאח ֲִר ָ
צּורם
צּורם מְ כ ָָָ֔רם וַ ּֽיה ָוָ֖ה ִה ְסג ָ ּֽ
כִיָׁ֣ ָ -
ְצּורנּו ָ ִ֑
ִירם :לא ִכֶ֛י לַ֥ א כ ָ֖
וְאֹי ְָ֖בינּו ְפלִילִ ּֽים :לב כִ ּֽי-מִגִּ֤פן סְד ֹם֙ ַג ְפ ָָ֔נם ּומִ שַ דְ ָ֖מ ֹת עֲמ ָ ִֹ֑רה ֲענָב֙מ ֹ֙ו
ִענְביָ֔ -רֹוש אַ שְ כְלַ֥ ת מְ ר ָ֖ ֹר ֹת לָ ּֽמֹו :לג חֲמַ ַ֥ת תַ נִי ִנָ֖ם י ָינִ֑ם ו ְַ֥ר ֹאש
פְתָ ִנָ֖ים ַא ְכ ָז ּֽר :לד הֲלאָ֖ -הּוא כ ֻ ָָׁ֣מס עִמָ ִ ִ֑די ח ֻ ָָ֖תם בְאֹוצְר ָֹתּֽי :לה ִלִּ֤י
נָקָם֙ ְוש ִָ֔לם ל ְָ֖עת תָ ָׁ֣מּוט ַרג ְָלִ֑ם ִכִּ֤י ָקרֹו ֙ב יָֹׁ֣ום אידָָ֔ ם ו ָ ְָ֖חש עֲתִ ַ֥ד ֹת
לָ ּֽמֹו :לו כִ ּֽי-י ִ ִָּ֤דין י ְהוָה֙ ע ַָ֔מֹו ְועַלֲ -עב ָ ָָ֖דיו י ִתְ נ ָ ִ֑חם ִכִּ֤י י ְִראה֙ כִיָׁ֣ ָ -אזְלַת
להימֹו ָ֖צּור ח ָָסַ֥יּו בֹּֽו:
ְָאמר ָׁ֣אי אֱ ִ֑
ָָ֔יד ו ְָ֖אפס עָצַ֥ ּור ְו ָעז ּּֽוב :לז ו ַ ָ֖
ִיכִ֑ם י ָק֙ ּומ ּ֙ו ְוי ַ ְעז ְֻר ָ֔כם
ֹאכלּו י ִשְ ָ֖תּו יָׁ֣ין נְס ָ
לח א ֲ֨שר ִּ֤חלב זְב ָ֙חימ ֹ֙ו י ָ֔
י ְִהַ֥י עֲליכָ֖ם סִתְ ָ ּֽרה :לט ְר ָׁ֣אּו | עַתֶָ֗ ה ִכָׁ֣י אֲ ִנִּ֤י אֲ נִ ֙י ָ֔הּוא וְאַ֥ין אֱ ל ִ ָ֖הים
נד

לתשעה באב

שחרית

נר מערבי

ָאמית ַו ֲאח ֶַ֗יה ָמ ֙ ַחצְתִ ֙י וַאֲ ִנָׁ֣י א ְר ָָ֔פא וְאַ֥ין מִ י ִ ָָ֖די מַצִ ּֽיל:
ִע ָמ ִ ִ֑די ֲא ִנֹ֧י ִ ָׁ֣
ש ַ ָ֖מי ִם י ִ ִָ֑די וְָאמֶַ֕ ְרתִ י ַחַ֥י ָאנ ִֹכָ֖י לְע ֹלָ ּֽם :מא אִ ם-
מ כִ ּֽי-א ָ ַ֥שא אלָ -
ש ָ ָ֖פט י ִ ִָ֑די אָ ִ ִּ֤שיב נָקָם֙ ְלצ ָָָ֔רי
שַנֹותִ ֙י ב ַ ְָׁ֣רק ח ְַר ִָ֔בי וְת ֹאחַ֥ז ְב ִמ ְ
מִדם
ש ִכִּ֤יר ִח ַצ ֙י מִ דָָ֔ ם ְוח ְַר ִ ָ֖בי ת ַ
של ּֽם :מב ַא ְ
ְו ִלמְשַ נ ַ ְָ֖אי ֲא ַ
ֹאכָׁ֣ל ב ָ ִָ֑שר ַ ִּ֤
ש ְב ָָ֔יה מ ָ֖ר ֹאש פ ְַרעַ֥ ֹות אֹוי ּֽב :מג ה ְַר ִנִּ֤ינּו גֹוי ִם֙ ע ַָ֔מֹו ִכַ֥י דַ ם-
ָח ָלל֙ ְו ִ
ֲעב ָ ָָ֖דיו י ִִ֑קֹום ְונָקָם֙ י ִ ָָׁ֣שיב ְלצ ָָָ֔ריו ְו ִכפַ֥ר ַאדְ מָ ָ֖תֹו ַעמֹּֽו:
ש ְמָך ָלעַד ַמלְכנּו ,הָאל הַמלְך ַהגָדֹול ְוהַקָ דֹוש
יִּשְּ תַ בַח ִ
ש ַמי ִם ּובָָארץ ,כִי לְָך נָאה ,י ְהֹוָה אֱ להינּו ואלהי אֲ בֹותינּו,
ַב ָ
ש ָבחָה ,הַלל ְוזִמ ְָרה ,ע ֹז ּוממְשָ לָה ,נצַח,
לְעֹולָם וָעד :שִיר ּו ְ
ְבּורה ,תְ ִהלָה וְתִ פְארת ,קְ דֻ שָה ּומַ לְכּות ,ב ְָרכֹות
גְדֻ לָה ּוג ָ
ש ְמָך ַהגָדֹול ְו ַה ָקדֹושּ ,ומעֹולָם ְועַד עֹולָם אַתָ ה אל:
וְהֹודָ אות ְל ִ
בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,מלְך גָדֹול ּו ְמ ֻהלָל בַתִ שְ בָחֹות ,אל הַהֹודָ אות,
ֲאדֹון ַהנִ ְפלָאֹות ,בֹורא כָל ַהנְשָמֹותִ ,רבון כָל הַמַ עֲשִים ,הַבֹוחר
ְבשִירי זִמ ְָרה ,מלְך ,אל ,חַי הָעו ָלמִיםָ .אמן:
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמ ְלכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁאר ְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
(ואומר החזן):

ב ְָרכּו את י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך:
נה
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(ועונים הקהל ):בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:
(וחוזר החזן ):בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם .יֹוצר אֹור ּובֹורא ח ֹשְך.
ע ֹשה שָלֹום ּובֹורא את הַכ ֹל .הַמאִיר לָָארץ ְולַדָ ִרים עָלי ָה
ב ְַר ֲחמִיםּ ,ובְטּובו ְמחַדש ְבכָל יֹום תָ מִיד מַ עֲשה בְראשִית .מָ ה
ַרבּו ַמעֲשיָך י ְהֹוָה ֻכלָם ְב ָח ְכמָה ָעשִיתָ  ,מָ לְָאה הָָארץ קִ נְי ָנָך.
שבָח ְוהַמְ פֹוָאר ְוהַמִתְ נַשא
הַמלְך ַה ְמרֹומָ ם ְלבַדֹו מָאזַ ,ה ְמ ֻ
מִימֹות עֹולָם .אֱ להַי עֹולָם ,ב ְַרחֲמיָך ה ַָרבִים ַרחם עָלינּו ,אֲ דֹון
שגַב ַבעֲדנּו .אל בָרּוְך גָדֹול
שגַבנּו ,מָגן יִשְענּוִ ,מ ְ
עּוזנּו ,צּור ִמ ְ
דעָה ,הכִין ּו ָפעַל זָהֳרי ַחמָה .טֹוב יָצַר כָבֹוד לִשְ מֹו ,מְ אֹורֹות
נָתַ ן ְסבִיבֹות עֻזֹו .פִינֹות ִצבְאֹות ְקדֹושִים ,רֹומְמי שַ דַ י ,תָ מִ יד
ְמ ַספ ְִרים כְבֹוד אל ּו ְקדּושָתֹו .תִ תְ ב ַָרְך י ְהֹוָה אֱלהינּו בַשָמַ י ִם
ִמ ַמעַל ְועַל הָָארץ מִתַ חַת עַל ָכל שבַח מַ עֲשה י ָדיָך ְועַל מְ אֹורי
אֹור שיָצ ְַרתָ המָה י ְ ָפאֲרּוָך סלָה:
תִּ תְּ ב ַָׁרְך לָנצַח צּורנּו ַמלְכנּו וְגֹואֲלנּו בֹורא קְדֹושִים ,י ִשְתַ בַח
שמְָך ָלעַד ַמלְכנּו יֹוצר ְמש ְָרתִיםַ ,ואֲשר מְשָ ְרתָ יו ֻכלָם עֹומְ דִ ים
ִ
שמִיעִים ְבי ְִרָאה יַחַד בְקֹול דִ בְרי אֱלהִים ַחי ִים
בְרּום עֹולָם ּו ַמ ְ
ִבֹוריםֻ ,כלָם
ְרּוריםֻ ,כלָם ג ִ
ּומלְך עֹולָםֻ .כלָם אֲהּובִיםֻ ,כלָם ב ִ
ְקדֹושִיםֻ ,כלָם עֹושִים בְאימָ ה ּו ְבי ְִרָאה ָרצֹון קֹוניהםְ ,ו ֻכלָם
ְשִירה ּו ְבזִמְ ָרה,
שה ּו ְב ָטה ֳָרה ,ב ָ
פֹותְ חִים את פִיהם ִב ְקדּו ָ
ש ְבחִין ּו ְמ ָפא ֲִרין ּומַ קְדִ ישִין ּומַ ע ֲִריצִין ּומַמְ לִיכִין את
ּו ְמב ְָרכִין ּו ְמ ָ
ַנֹורא קָ דֹוש הּואְ .ו ֻכלָם
שם הָאל הַמלְך ַהגָדֹול ַהגִבור ְוה ָ
ש ַמי ִם זה מִ זה ,וְנֹותְ נִים ְרשּות זה
ְמ ַק ְבלִים עֲליהם ע ֹל ַמ ְלכּות ָ
נו
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ְרּורה ּו ִבנְעִימָה
לָזה ְל ַהקְדִ יש לְיֹוצ ְָרם ְבנַחַת רּו ַח בְשָ פָה ב ָ
ְקדֹושָהֻ ,כלָם כְאחָד עֹונִים בְאימָה ,וְאֹומְ ִרים ְבי ְִרָאה :קָׁדֹוש |
ָקדֹוש ָקדֹוש ,י ְהֹוָה ְצבָאֹות ,מְלא כָל ָהָארץ כְבֹודֹוְ :והָאֹו ַפנִים
שאִים ְלעֻמַת הַשְ ָרפִיםְ ,לעֻמַ תָ ם
ְוחַיות הַק ֹדש ב ְַרעַש גָדֹול מִתְ נַ ְ
ש ְבחִים וְאֹו ְמ ִרים :בָׁרּוְך כְּבֹוד יְּהוָׁה מִּ מְּ קומו:
ְמ ַ
לָׁאֵ ל בָׁרּוְך ,נְעִימּות י ִתְ נּו ,לַמלְך אל חַי וְקַ י ָם ,זְמִירֹות י ֹאמְ רּו
ש ִמיעּו ,כִי הּוא ְלבַדֹו מָרֹום וְקָ דֹוש ,פֹועל גְבּורֹות,
שבָחֹות י ַ ְ
וְתִ ְ
עֹושה חֲדָ שֹותַ ,בעַל ִמ ְלחָמֹות ,זֹור ַע צְדָ קֹותַ ,מצְמִי ַח י ְשּועֹות,
נֹורא תְ הִלֹותֲ ,אדֹון ַהנִ ְפלָאֹות ,הַמְ חַדש בְטּובו
בֹורא ְרפּואֹותָ ,
אֹורים גְדֹלִים
ְבכָל יֹום תָ מִיד ַמעֲשה בְראשִית כָָאמּור :לְע ֹשה ִ
כִי לְעֹולָם ַחסְדֹו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה יֹוצר הַמְאֹורֹות:
ַא ֲהבַת עֹולָׁם ֲא ַהבְתָ נּו י ְהֹוָה אֱלהינּו ,חמְ לָה גְדֹולָה וִית ָרה
ָח ַמלְתָ עָלינּוָ .אבִינּו ַמלְכנּוַ ,בעֲבּור שִמְָך ַהגָדֹול ּו ַבעֲבּור
אֲבֹותינּו ש ָבטְחּו בְָך וַתְ ַלמְדמֹו חֻקי ַחי ִים ַלעֲשֹות ְרצונְָך בְלבָב
שָלם ,כן תְ חָננּו ָאבִינּוָ ,אב ה ַָר ֲחמָן הַמְ ַרחםַ ,רחם נָא עָלינּו,
שכִיל ,לִשְמֹעִַ ,ללְמ ֹד ּו ְללַמד,
וְתן ְבלִבנּו בִינָה ְל ָהבִיןְ ,ל ַה ְ
תֹורתָך בְַא ֲהבָה.
ִלשְמ ֹר ְו ַלעֲשֹות ּו ְלקַיים את כָל דִ בְרי תַ לְמּוד ָ
ְתֹורתָך וְדַ בק לִבנּו בְמִ צְֹותיָךְ ,וי ַחד ְלבָבנּו
ְוהָאר עינינּו ב ָ
לְַא ֲהבָה ּו ְלי ְִרָאה את שְמָך .לא נבוש וְלא נִ ָכלם וְלא נִכָשל
ַנֹורא ָב ָטחְנּו,
לָעֹולָם וָעד .כִי בְשם קָדְ שְָך ַהגָדֹול ַהגִבור ְוה ָ
ש ְמחָה בִישּועָתָך ,ו ְַרחֲמיָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ַו ֲחסָדיָך
נָגִילָה ְונִ ְ
ה ַָרבִים ,אל י ַ ַעזְבּונּו נצַח סלָה וָעד .מַהר ְוהַבא עָלינּו ְב ָרכָה
ַארבַע ַכנְפֹות הָָארץּ ,ושְב ֹר
ְושָלֹום (יקבץ הציציות בידו השמאלית וישימן כנגד לבו) מ ְ
ְַארצנּו ,כִי
ע ֹל הַגֹוי ִם מעַל ַצּוָארנּו ,וְהֹולִיכנּו מְה ָרה קֹומְמִיּות ל ְ
נז
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אל פֹועל י ְשּועֹות אַתָ הּ ,ובָנּו ָבח ְַרתָ מִ כָל עַם ְולָשֹון ,וְק ַרבְתָ נּו
שמְָך ַהגָדֹול בְַא ֲהבָה ,לְהֹודֹות לְָך ּו ְלי ַחדְ ָך ְלי ְִרָאה
ַמלְכנּו ְל ִ
ּולְַא ֲהבָה את שְ מָך ,בָרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,הַבֹוחר ְבעַמֹו י ִשְ ָראל
בְַא ֲהבָה:

שמַע יִש ְָראל י ְהֹוָה אֱלהינּו י ְהֹוָה אחָד:
ְ
(בלחש):

בָרּוְך ,שם כְבֹוד מַ לְכּותֹו ,לְעֹולָם וָעד:

להיָך ְבכָל-לְבָ ּֽבְָךַ֥ ּו ְבכָל-נַפְשְָךָ֖ ּו ְבכָל-
ו ָׁ ְִּ֣א ַהבְּתֵָׁ֔ ָ֖את י ְה ָ ֹוָׁ֣ה ֱא ִ֑
מְא ֹדָּֽךְ :והָי֞ ּו הַדְ ב ִ ָָׁ֣רים ה ֶָ֗אלה אֲ ֨שר אָ ּֽנ ִֹכֹ֧י מְ ַצּוְָךֶ֛ הַיָ֖ ֹום עַלְ -לבָבָּֽך:
שבְתְ ָךִּ֤ בְב ֨ית ָ֙ך ּובְלכְתְ ָךָׁ֣ ב ַָ֔דרְך
שנַנ ָ ְָׁ֣תם ְלב ָָ֔ניָך ְודִ ב ְַר ָ ָ֖ת ָ ִ֑בם ְב ִ
ְו ִ
ש ְכבְָךָ֖ ּובְקּומָּֽךּ :וקְ שַ ְר ָתַ֥ם ל ְָ֖אֹות עַל-י ִָ֑דָך ְו ָהיַּ֥ו ל ְּֽט ֹט ָָ֖פ ֹת בַ֥ין
ּּֽו ְב ָ
שע ָּֽריָך:
יתָך ּו ִב ְ
עינ ּֽיָךּ :וכְתַ ב ְָתֶ֛ם עַל-מְ זֻזַֹ֥ות ב ָ֖
ש ְמע ּ֙ו אלִ -מצְֹותַָ֔ י אֲ ֹ֧שר אָ ּֽנ ִֹכֶ֛י מְ צַּוַ֥ה אתְ כָ֖ם
ש ִּ֤מ ֹ ַע תִ ְ
ְּו ָׁה ִָׁ֗יה אִ םָ -
הַיִ֑ ֹום לְאַ ּֽ ֲה ֞ ָבה את-י ְה ָ ֹוִּ֤ה ֱאלּֽהיכם֙ ּו ְל ָעב ְָ֔דֹו ְבכָלְ -ל ַבבְכָ֖ם ּו ְבכָל-
יֹורה ּומַ ל ְִ֑קֹוש וְאָ ּֽ ַספ ָ ְָׁ֣ת דְ ג ָָ֔נָך
שכ ּֽם :וְנָ ּֽתַ ִ ֹ֧תי מ ְַטּֽרְ -
נַ ְפ ְ
ַארצְכֶ֛ם ְבע ִָ֖תֹו ָׁ֣
ירשְָךַ֥ ְוי ִ ְצה ָּֽרָך :וְנָ ּֽתַ ִתֶ֛י עַ֥שב ב ְָשּֽדְ ָךָ֖ ִלבְהמְ ִ֑תָך וְאָ ּֽ ַכל ָ ְָ֖ת
וְתִ ּֽ
ִש ְמ ָׁ֣רּו ל ָָ֔כם פן יִפ ְָ֖תה ְל ַבבְכִ֑ם ְוס ְַר ֶ֗תם וַ ּֽ ֲעבַדְ תם֙
ְושָבָ ּֽעְתָ  :ה ָ ּֽ
ִיתם לָהּֽםְ :וח ָָ֨רה ַאף-י ְה ֶֹּ֜ ָוה ב ֶָ֗כם ְוע ַָצִּ֤ר
א ִ ָׁ֣
ֱלהים אֲח ִָ֔רים ְוהִשְ ַ ּֽת ֲחו ָ֖
ְבּולִּ֑ה
ש ַ֨מי ִם֙ וְלאִ -יּֽהְיָׁ֣ה ָמ ָָ֔טר ו ָ ְָׁ֣האֲ דָ מָָ֔ ה לַ֥ א תִ ָ֖תן את-י ָ
אתַ -ה ָ
ֲשר י ְה ָ ֹוָ֖ה נ ַֹ֥תן לָכ ּֽם:
וַ ּֽ ֲאבַדְ ָׁ֣תם מְה ֶָ֗רה מ ַעל֙ ה ָ ָָׁ֣ארץ הַט ֹ ָָ֔בה א ַ֥
שמְתם֙ את-דְ ב ַ ָָׁ֣רי ָ֔אלה עַלְ -ל ַבבְכָ֖ם ו ְַעּֽל-נַפְשְ כִ֑ם ּו ְקשַ ְר ֨תם
ְו ַ
א ָ ִֹּ֤תם לְאֹו ֙ת עַל-ידְ ָ֔כם ְו ָהיַּ֥ו ְלטֹּֽוט ָָ֖פ ֹת בַ֥ין עּֽיניכ ּֽםְ :ו ִל ַמדְ תַ֥ם א ָ ֶֹ֛תם
שבְתְ ָךִּ֤ בְב ֨ית ָ֙ך ּובְלכְתְ ָךָׁ֣ ב ַָ֔דרְך ּּֽו ְב ָ
את-בְניכָ֖ם לְדַ ָׁ֣בר ָ ִ֑בם ְב ִ
ש ְכבְָךָ֖
נח
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יתָך ּובִשְ ָע ּֽריָך :לְמַ֨ עַן י ְִרבִּ֤ ּו
ּובְקּומָּֽךּ :וכְתַ ב ְָתֶ֛ם עַל-מְזּוזַֹ֥ות ב ָ֖
ש ַ ֹ֧בע י ְה ֹוָ ֶ֛ה לַ ּֽאֲ בֹּֽתיכָ֖ם
ִימי בְנ ָ֔יכם ִ֚ ַעל הָ ּֽ ֲאדָ מָָ֔ ה א ֲ֨שר נִ ְ
י ְמיכם֙ ו ָׁ֣
ש ַ ָ֖מי ִם עַל-ה ָָאּֽרץ:
ל ָָׁ֣תת ל ִָ֑הם כִימַ֥י ַה ָ
אמ ֹר :דַ ֞בר אל-בְנִּ֤י י ִשְ ָראל֙ וְאָ ּֽמַ ְר ָ ָׁ֣ת
ו ֵַּ֥יאמֶר י ְה ָ ֹוָ֖ה אל-מ ַֹ֥שה ל ּֽ
יהם ל ְּֽד ֹר ָ ִֹ֑תם וְנָ ּֽתְ נֶ֛ ּו עַל-
ֲאל ָ֔הם ְוע ָ֨שּו לָהַ֥ם צ ִ
ִיצֶ֛ת עַלַ -כנְפַ֥י ִבגְד ָ֖
אִיתם א ֶֹ֗תֹו
ִיצַ֥ת ַהכ ָָנָ֖ף פ ְִתַ֥יל תְ כ ּֽלתְ :ו ָה ָיָׁ֣ה לָכ ֘ם ְלצִיצ ְִ֒ת ְ
צ ִ
ּור ָׁ֣
ֲשִיתם א ָ ִֹ֑תם ְולּֽא-תָ ֶּ֜תּורּו אַ ּֽח ֲִּ֤רי
ּוזְכ ְַרתם֙ את-כָל-מִ צְֹוָׁ֣ ת י ְה ָֹ֔ ָוה וַ ּֽע ָ֖
ְל ַבבְכם֙ וְאַ ּֽח ֲָׁ֣רי עּֽינ ָ֔יכם ֲאשר-אַ תַ֥ם ז ֹ ִנָ֖ים אַ ּֽחֲריהּֽם :ל ַ ְָׁ֣מעַן תִ זְכ ְָ֔רּו
ִיתם ְקד ִ ָֹ֖שים ל ּֽאלהיכ ּֽם :אֲ ֞נִי י ְה ָ ֹוָׁ֣ה
ְֹותי וִ ּֽ ְהי ַ֥
ִיתם את-כָלִ -מצ ָ ִ֑
וַ ּֽ ֲעש ָ֖
ֱאלּֽה ֶ֗יכם ֲא ֨שר הֹוצִּ֤אתִ י אתְ כם֙ מ ָׁ֣ארץ מִ צ ְַָ֔רי ִם לִ ּֽ ְהיַֹ֥ות לָכָ֖ם
ּֽאלהים ֲא ִנָ֖י י ְה ֹוָ ַ֥ה ֱאלּֽהיכ ּֽם:
ל ִ ִ֑
(ועונים הקהל ):אֱמת( :וחוזר החזן ):י ְהֹוָה אֱ להיכם אֱמת:
ְּויַצִּיבְ ,ונָכֹוןְ ,ו ַקי ָםְ ,ויָשָר ,וְנ ֱאמָן ,וְָאהּובְ ,ו ָחבִיב ,וְנחְמָ ד,
ְנֹוראְ ,ואַדִ ירּ ,ו ְמתּוקָןּ ,ו ְמ ֻקבָל ,וְטֹובְ ,וי ָפה ,הַדָ בָר הַזה
ְונָעִים ,ו ָ
עָלינּו לְעולָם וָעד .אֱמת ,אֱ להי עֹולָם מַ לְכנּו צּור יַעֲק ֹב מָגן
יִשְענּו ,לְדֹור וָדֹור הּוא ַקי ָםּ ,ושְמֹו ַקי ָםְ ,ו ִכסְאֹו נָכֹוןּ ,ומַ לְכּותו
ואֱמּונָתו ָלעַד קַימתּ ,ודְ ב ָָריו ַחי ִים ְו ַקי ָמִ ים ,וְנאֱ מָ נִים וְנחֱמָ דִ ים
ָלעַד (כשאומר לעד ינשק הציציות שבידיו ,יעבירם על גבי עיניו ויניחם מידיו) ּולְעֹולְמי עֹולָמִים.
עַל אֲבֹותינּו ,עָלינּו ְועַל בָנינּו ְועַל דֹורֹותינּו ְועַל כָל דֹורֹות
ז ַרע יִש ְָראל ֲעבָדיָך .עַל ה ִָראשֹונִים ְועַל הַָאחֲרֹונִים דָ בָר טֹוב
ְו ַקי ָם באֱמת ואֱ מּונָה חֹוק וְלא יַעֲבֹור .אֱמת שאַתָ ה הּוא י ְהֹוָה
אֱלהינּו ואלהי אֲבֹותינּוַ .מלְכנּו מלְך אֲ בֹותינּו .גֹואֲלנּו גֹואל
אֲבֹותינּו .יֹוצְרנּו צּור י ְשּועָתנּו .פֹודנּו ּומַ צִילנּו מעֹולָם הּוא
נט
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שְמָך ,וְאין לָנּו עֹוד אֱלהִים זּולָתְ ָך סלָה:
ֶעז ְַּרת אֲ בֹותֵ ינּו אַתָ ה הּוא מעֹולָם ,מָ גן ּומושִי ַע לָהם
ְו ִלבְניהם ַאחֲריהם ְבכָל דֹור וָדֹור ,בְרּום עֹולָם מֹושָבָך,
שפָטיָךְ ,וצִדְ קָתְ ָך עַד ַאפְסי ָארץ ,אֱמת אַ שְ רי אִיש שי ִשְ מַע
ּו ִמ ְ
ְתֹורתְ ָך ּודְ ב ְָרָך יָשִים עַל לִבֹו .אֱ מת שאַתָ ה הּוא
ְל ִמצְֹותיָך ו ָ
ֲאדֹון ְל ַעמְָך ּומלְך גִבֹור ל ִָריב ִריבָם לְָאבֹות ּו ָבנִים ,אֱמת אַתָ ה
הּוא ִראשֹון ְואַתָ ה הּוא ַאחֲרֹון ּו ִמ ַב ְלעָדיָך אין לָנּו מלְך גֹואל
ּומֹושִיעַ .אֱמת ִמ ִמצ ְַרי ִם גְַאלְתָ נּו י ְהֹוָה אֱלהינּו ,מִבית ֲעבָדִ ים
ְכֹורָך י ִשְ ָראל גַָאלְתָ ְ ,וי ָם סֹוף
פְדִ יתָ נּו ,כָל בְכֹוריהם ה ַָרגְתָ ּ ,וב ְ
לָהם ָב ַקעְתָ  ,וְזדִים ִט ַבעְתָ  ,וִידִ ידִים ָעבְרּו י ָםַ .ויְכַסּו מַ י ִם
צָריהם אחָד מהם לא נֹותַ ר .עַל ז ֹאת שִ בְחּו אֲהּובִים ,וְרֹומְ מּו
שירֹות וְתִ שְ בָחֹות ב ְָרכֹות וְהֹודָ אֹות
לָאלְ ,ונָתְ נּו י ְדִ ידִים זְמִירֹות ִ
ְנֹורא ,מַשְ פִיל גאִ ים עֲדי
לַמלְך אל חַי ְו ַקי ָםָ ,רם ְונִשָא ,גָדֹול ו ָ
ִירים ,פֹודה ֲענָוִים,
ָארץַ ,מגְבִי ַּה שְ ָפלִים עַד מָרֹום ,מֹוצִיא אֲ ס ִ
ְראל בְעת שַ ְּועָם אלָיו( .כאן צריך לעמוד)
עֹוזר דַ לִים ,הָעֹונה ְלעַמֹו יִש ָ
בֹורְך ,מ ֹשה ּובְני
תְּ הִּילֹות לָאל עלְיֹון גֹו ֲאלָם ,בָרּוְך הּוא ּומְ ָ
ש ְמחָה ַרבָה ,וְָאמְ רּו ֻכלָם :מִי כָמֹכָה
ִירה ְב ִ
יִש ְָראל לְָך ָענּו ש ָ
נֹורא תְ הִֹּלת ע ֹשה פלא.
בָאלִים | י ְהֹוָה ,מִי כָמֹכָה נאְדָ ר בַק ֹדשָ ,
שמְָך ַהגָדֹול עַל שְ פַת ַהי ָם ,יַחַד
שבְחּו גְאּולִים ְל ִ
ִירה חֲדָ שָה ִ
ש ָ
ֻכלָם הֹודּו ְו ִה ְמלִיכּו ְוָא ְמרּו :י ְהֹוָה י ִמְלְך לְעֹלָם וָעד .וְנאֱמַ ר:
גֹאֲלנּו י ְהֹוָה ְצבָאֹות שְמֹו ְקדֹוש יִש ְָראל .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה גַָאל
יִש ְָראל:
שפָתַ י תִ פְתָ ח ּופִי יַגִיד תְ ִהלָתָך:
אֲ דנָׁיְ ,
ס
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בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו ,אֱלהי ַאב ְָרהָם,
ַנֹורא ,אל
אֱלהי י ִ ְצחָק ואלהי יַעֲק ֹב .הָאל ַהגָדֹולַ ,הגִבֹור ְוה ָ
עלְיֹון ,גֹומל ֲחסָדִים טֹובִים ,קֹונה הַכ ֹל ,וְזֹוכר ַחסְדי ָאבֹות,
ּומבִיא גֹואל ִלבְני בְניהם לְמַ עַן שְמֹו ,בְַא ֲהבָה ,מלְך עֹוזר
ּומֹושִי ַע ּומָגן ,בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,מָגן ַאב ְָרהָם:
אַ תָׁ ה גִּבֹור לְעֹולָם ,אֲדֹנָי .מְ חַיה מתִ ים אַ תָ הַ ,רב לְהֹושִיעַ.
מֹוריד ַהטָל.
ִ
ְמ ַכלְכל ַחי ִים בְחסדְ ,מחַיה מתִים ב ְַרחֲמִ ים ַרבִים ,סֹומְך
סּוריםּ ,ומְ קַים אֱ מּונָתֹו לִישני
נֹו ְפלִים ,וְרֹופא חֹולִיםּ ,ומַתִ יר ֲא ִ
ָעפָר .מִי כָמֹוָך ַבעַל גְבּורֹותּ ,ומִי דֹומה לְָך ,מלְך ממִית ּומְ חַיה
ּו ַמ ְצמִי ַח י ְשּועָה .וְנ ֱאמָן אַתָ ה ְל ַהחֲיֹות מתִ ים .בָרּוְך אַתָ ה יהוה,
ְמחַיה הַמתִ ים:
שמי ָמרֹוםְ .וכן כָתּוב
שים אֹותֹו ִב ְ
ש ְמָך ְבעֹו ָל ָמְךַ ,כשם ש ַמ ְקדִ י ִ
נְ ַקדש את ִ
עַל י ַד נְבִיאָךְ :וק ָָרא זה אל ז ָה וְָאמַר :קָׁדֹוש ,קָׁדֹוש ,קָׁדֹוש ,יְּהוָׁה ְּצבָׁאֹות.
ש ְבחִים וְאֹומ ְִרים :בָׁרּוְך כְּבֹוד יְּהוָׁה
ָָׁארץ כְּבֹודֹוְ .ל ֻעמָתָ ם ְמ ַ
מְֹּלא כָׁל ה ֶ
ִּממְּקֹומֹוּ .ובְדִ בְרי קָדְ שְָך כָתּוב לאמ ֹר :יִּמְֹּלְך יְּהוָׁה לְּעֹולָׁם אֱ ֹל ַהיְִּך צִּיֹון
לְּדר וָׁדרַ ,הלְּלּויָּׁה.

שמְָך ָקדֹושּ ,ו ְקדֹושִים ְבכָל יֹום י ְ ַהלְלּוָך סלָה.
אַ תָׁ ה קָׁדֹושְ ,ו ִ
בָרּוְך אַתָ ה י ֹהוָה ,הָאל ַה ָקדֹוש:
אַ תָׁ ה חֹונן לְָאדָ ם דַ עַתּ ,ו ְמלַמד לאֱנֹוש בִינָה .חָננּו מאִתְ ָך
ָח ְכמָה בִינָה וָדָ עַת .בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,חֹונן הַדָ עַת:
ְתֹורתָךְ ,וק ְָרבנּו ַמלְכנּו ַלעֲבֹודָ תָךְ ,ו ַה ֲחזִירנּו
הֲשִּ יבֵנּו ָאבִינּו ל ָ
סא
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בִתְ שּו ָבה שְל ָמה ְלפָניָך .בָרּוְך אַ תָ ה יהוה ,הָרֹוצה בִתְ שּובָה:
ְּסלַח לָׁנּו ָאבִינּו כִי ָחטָאנּו ,מְח ֹל לָנּו מַ לְכנּו כִי פָשַ עְנּו ,כִי אל
טֹוב ְו ַסלָח אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה יהוה ,חַנּון הַמַ ְרבה ִלסְלחַ:
ְּראֵ ה נָׁא ְב ָענְינּו ,ו ְִריבָה ִריבנּוּ .ומַהר ְלגָאֳלנּו גְאֻ לָה שְלמָ ה
ְל ַמעַן שְמָך ,כִי אל גֹואל ָחזָק אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ְ ְה ְוהְ ,גֹואל
יִש ְָראל:
(בחזרת הש"ץ :אומר החזן עננו)

ֲענֵנּו ָאבִינּו עֲננּו בַיֹום צֹום הַתַ ֲענִית הַזה ,כִי ְבצ ָָרה גְדֹולָה ֲאנַחְנּו ,אל תפן
ש ְועָתנּו ,טרם
ל ְִרשְעינּו ,וְַאל תִתְ ַעלַם ַמלְכנּו ִמ ַב ָקשָתנּוָ ,הי ָה נָא קָרֹוב ְל ַ
שמַע ,כַדָ בָר שנ ֱאמַרְ :ו ָהי ָה טרם
נִק ְָרא אליָך אַתָ ה תַ עֲנה ,נְדַ בר ְואַתָ ה תִ ְ
שמָע :כִי אַתָ ה י ְהֹוָה פֹודה
יִק ְָראּו ַו ֲאנִי אעֱנה ,עֹוד הם מְדַ ב ְִרים ַו ֲאנִי א ְ
ּו ַמצִיל וְעֹונה ּומ ְַרחם ְבכָל עת צ ָָרה וְצּוקָה:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה הָעֹונה ְלעַמֹו יִש ְָראל בְעת צ ָָרה:

ְּרפָׁאֵ נּו י ְהֹוָה וְנ ָרפא ,הֹושִיענּו ְונִּוָשעָה ,כִי תְ ִהלָתנּו אָתָ ה,
ְו ַהעֲלה ֲארּוכָה ּומ ְַרפא ְלכָל תַ חֲלּואינּו ּו ְלכָל מַ כְאֹובינּו ּו ְלכָל
ַמכֹותינּו ,כִי אל רֹופא ַר ֲחמָן וְנ ֱאמָן אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ֹהֹֹוהֹ,
רֹופא חֹולי עַמֹו יִש ְָראל:
ב ְַּרכֵנּו י ְהֹוָה אֱ להינּו ְבכָל ַמעֲשי י ָדינּוּ .ובָרְך שְ נָתנּו ְב ַטלְלי
ָרצֹון ב ְָרכָה ּונְ ָדבָהּ .ותְ הִי ַאח ֲִריתָ ּה ַחי ִים וְשָ בָע וְשָלֹום כַשָ נִים
הַטֹובֹות ִלב ְָרכָה .כִי אל טֹוב ּומטִיב אַתָ ה ּומְ בָרְך הַשָ נִים .בָרּוְך
שנִים:
אַתָ ה י ִ ִה ִוהְִ ,מבָרְך ַה ָ
סב
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תְּ קַע בְּשֹופָׁר גָדֹול לְחרּותנּוְ ,ושָא נס לְקַבץ ָגלֻיֹותינּו,
ְַארצנּו .בָרּוְך אַתָ ה
ַארבַע ַכנְפֹות הָָארץ ל ְ
ְו ַקבְצנּו מְה ָרה יַחַד מ ְ
י ֻ ֻה ֻוהְֻ ,מקַבץ נִדְ חי עַמֹו יִש ְָראל:
הָׁשִּ יבָׁה שֹופְטינּו ְכב ִָראשֹונָה ,וְיֹו ֲעצינּו ְכבַתְ ִחלָהְ .והָסר מִמנּו
י ָגֹון ַו ֲאנָחָהּ ,ומְלְך עָלינּו מְ ה ָרה אַתָ ה י ְהֹוָה ְלבַדְ ָך ,בְחסד
שפָט .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו ,מלְך אֹוהב
ּוב ְַר ֲחמִים ,בְצדק ּו ְב ִמ ְ
שפָט:
צְדָ קָה ּו ִמ ְ
ַלמִּינִּים ְו ַל ַמ ְלשִינִים ַאל תְ הִי תִ ְקוָהְ ,וכָל הַזדִים כְרגַע י ֹאבדּו,
ְוכָל אֹוי ְביָך ְוכָל שֹונְאיָך מְה ָרה יִכָרתּוּ ,ומַ לְכּות ה ִָרשְ עָה מְה ָרה
תְ עַקר ּותְ שַבר ּותְ כַלם וְתַ ְכנִיעם ִבמְה ָרה ְבי ָמינּו .בָרּוְך אַתָ ה
י ָ ָה ָוהָ ,שֹובר אֹויְבִים ּו ַמ ְכנִי ַע זדִ ים:
עַל ַהצַדִּ יקִּים ְועַל ַה ֲחסִידִים ְועַל שְא ִרית עַמְָך בית י ִשְ ָראל
ְועַל זִקְניהם ְועַל פְלטַת בית סֹופְריהם ְועַל גרי הַצדק ְועָלינּו,
יהֱמּו נָא ַרחֲמיָך י ְהֹוָה אֱ להינּו ,וְתן שָ כָר טֹוב ְלכָל הַבֹו ְטחִים
שמְָך באֱמתְ ,ושִים חלְקנּו ִעמָהםּ ,ולְעֹולָם לא נבֹוש כִי בְָך
ְב ִ
ש ָענְנּו .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו,
ָב ַטחְנּוְ ,ועַל ַחסְדְ ָך ַהגָדֹול באֱמת נִ ְ
שעָן ּו ִמ ְבטָח ַלצַדִ יקִים:
ִמ ְ
ִירָך ַכאֲשר דִ ב ְַרתָ ְ ,וכִסא דָ וִד ַעבְדְ ָך,
ש ַלי ִם ע ְ
תִּ שְּ כֹון בְתֹוְך י ְרּו ָ
מְה ָרה בְתֹוכָּה תָ כִיןּ ,ובְנה אֹותָ ּה ִבנְי ַן עֹולָם בִמְ ה ָרה ְבי ָמינּו.
ש ַלי ִם ,וְאת ָהעִיר
נַחֵם י ְהֹוָה אֱלהינּו את אֲבלי צִיֹון וְאת אֲבלי י ְרּו ָ
ַהחֲרבָה ְו ַהבְזּוי ָה ְוהַשֹוממָהִ .מ ְבלִי בָני ָה הִיא יֹושבת וְר ֹאשָּה חָפּוי
ְכ ִאשָה ֲע ָק ָרה שֹּלא יָלָדָ הַ .וי ְ ַבלְעּו ָה לִיגְיֹונִים ְוי ִָירשּוהַ ,ויַטִילֹו את
סג
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ַעמְָך יִש ְָראל לַחרבַ ,ויַה ְַרגּו ְבזָדֹון ֲחסִידָ י עלְיֹון .עַל כן צִיֹון בְמרר
ש ָלי ִם תִ תן קֹולָּהִ .לבִי ִלבִי עַל ַחלְליהם ,מעַי מעַי עַל
תִ בְכה וִירּו ָ
הֲרּוגיהם ,כִי אַ תָ ה י ְהֹוָה בָאש ַהצָתָ ּה ּובָאש ַאתָ ה עָתִ יד ִלבְנֹותָ ּה.
ַככָתּובַ :ו ֲאנִי אהְיה לָּה נְאֻם י ְהֹוָה חֹו ַמת אש ָסבִיב ּו ְלכָבֹוד אהְיה
לי ִם( .וממשיכים "את
בְתֹוכָּה .בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָהְ ,מנַחם צִיֹון ְב ִבנְי ַן י ְרּושָ ַ
צמח" וכו')..

ש ָלי ִם:
בָרּוְך אַתָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,בֹונה י ְרּו ָ
אֶ ת ֶצמַח דָ וִד ַעבְדְ ָך מְה ָרה תַ ְצמִיחַ ,וְקַ ְרנֹו תָ רּום בִישּועָתָך.
כִי לִישּועָתְ ָך ִקּוִינּו ְו ִצפִינּו כָל הַיֹום .בָרּוְך אַ תָ ה י ִ ִה ִוהִ ,מַ צְמִי ַח
קרן י ְשּועָה:
שְּ מַע קֹולֵנּו י ְהֹוָה אֱלהינּוָ ,אב ה ַָרחֲמָ ן ַרחם עָלינּו ,וְקַבל
ב ְַר ֲחמִים ּוב ְָרצֹון את תְ ִפלָתנּו ,כִי אל שֹומ ַע תְ פִלֹות וְתַ חֲנּונִים
אָתָ הּ ,ו ִמ ְלפָניָך ַמלְכנּו ,ריקָם ַאל תְ שִיבנּו .חָננּו ַועֲננּו ּושְ מַע
תְ ִפלָתנּו.
ֲענֵנּו ָאבִינּו עֲננּו בַיֹום צֹום הַתַ ֲענִית הַזה ,כִי ְבצ ָָרה גְדֹולָה
ֲאנַחְנּו ,אל תפן ל ְִרשְעינּו ,וְַאל תִ תְ ַעלַם מַ לְכנּו מִ בַקָשָתנּוָ ,הי ָה
ש ְועָתנּו ,טרם נִק ְָרא אליָך אַתָ ה תַ עֲנה ,נְדַ בר וְאַתָה
נָא ָקרֹו ב ְל ַ
שמַע ,כַדָ בָר שנ ֱא ַמרְ :ו ָהי ָה טרם יִק ְָראּו וַאֲ נִי אעֱנה ,עֹוד הם
תִ ְ
ש ָמע :כִי אַתָ ה י ְהֹוָה פֹודה ּומַ צִיל וְעֹונה ּומְ ַרחם
מְדַ ב ְִרים ַו ֲאנִי א ְ
ְבכָל עת צ ָָרה וְצּוקָה:
כִי אַתָ ה שֹומ ַע תְ ִפלַת כָל פה ,בָרּוְך אַתָ ה י ֹ ְהוָה ,שֹומ ַע תְ ִפלָה.
ְּרצֵה י ְהֹוָה אֱ להינּו ְב ַע ְמָך י ִשְ ָראלּ ,ולִתְ ִפלָתָ ם שְ עהְ ,והָשב
סד
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ָהעֲבֹודָ ה לִדְ בִיר ביתָךְ ,ואִשי יִש ְָראל ּותְ ִפלָתָ ם מְה ָרה ְבַא ֲהבָה
תְ קַבל ב ְָרצֹוןּ ,ותְ הִי ל ְָרצֹון תָ ִמיד עֲבֹודַ ת
ְואַתָ ה ,ב ְַרחֲמיָך ה ַָרבִים ,תַ חְפ ֹץ בָנּו וְתִ ְרצנּו .וְתחֱזינָה עינינּו
בְשּובְָך ְלצִיֹון ב ְַר ֲחמִים .בָרּוְך אַתָ ה י ִ ִה ִוהִ ,הַמַ ֲחזִיר שְ כִינָתֹו
ְלצִיֹון:
שאַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו
מֹודִּ ים ֲאנַחְנּו לְָךָ ,
לְעֹולָם וָעד ,צּורנּו צּור חַיינּו ּומָגן י ִשְענּו אַתָ ה הּוא לְד ֹר וָד ֹר.
סּורים ְבי ָדיָךְ ,ועַל
נֹודה לְָך ּונְסַפר תְ ִהלָתָך ,עַל חַיינּו הַמְ ִ
נִשְמֹותינּו ַהפְקּודֹות לְָךְ ,ועַל נִסיָך ש ְבכָל יֹום עִמָ נּוְ ,ועַל
נִ ְפלְאֹותיָך וְטֹובֹותיָך ש ְבכָל עת ,ערב וָב ֹקר ְו ָצה ֳָרי ִם .הַטֹוב ,כִי
לא כָלּו ַרחֲמיָךַ ,המ ְַרחם ,כִי לא תַ מּו ֲחסָדיָך ,כִי מעֹולָם קִ ּוִינּו
לְָך:
מודים דרבנן
שאַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲבֹותינּו ,אֱלהי כָל
מֹודִ ים ֲאנַחְנּו לְָךָ ,
שמְָך ַהגָדֹול ְו ַהקָדֹוש ,עַל
ָבשָר ,יֹוצְרנּו יֹוצר בְראשִית .ב ְָרכֹות וְהֹודָ אֹות ְל ִ
שה ֱחי ִיתָ נּו ְו ִקיַמְתָ נּו .כן תְ חַינּו ּותְ חָננּו וְת ֱאסֹוף ָגלֻיֹותינּו ְל ַחצְרֹות קָדְ שָך,
ִלשְמ ֹר חֻקיָך ְו ַלעֲשֹות ְרצֹונְָך ּו ְל ָעבְדְ ָך בְלבָב שָלם ,עַל ש ֲאנַחְנּו מֹודִ ים לְָך,
בָרּוְך אל הַהֹודָ אֹות.

ְועַל ֻכלָם י ִתְ ב ַָרְך ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נַשא תָ מִיד ,שִ מְ ָך מַ לְכנּו ,לְעֹו ָלם
וָעדְ .וכָל ַה ַחי ִים יֹודּוָך סלָה:
שמְָך ַהגָדֹול ,באֱמת ,לְעֹולָם כִי טֹוב ,הָאל
וִי ַהלְלּו וִיב ְָרכּו את ִ
י ְשּועָתנּו וְעז ְָרתנּו סלָה ,הָאל הַטֹוב .בָרּוְך אַ תָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,הַטֹוב
שמְָך ּולְָך נָאה לְהֹודֹות:
ִ
סה
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שִּ ים שָׁ לֹום טֹובָה ּוב ְָרכָהַ ,חי ִים ,חן וָחסד ,צְדָ קָה ו ְַרחֲמִים,
עָלינּו ְועַל כָל יִש ְָראל עַמָךּ .וב ְָרכנּו ָאבִינּוֻ ,כלָנּו כְאחָד בְאֹור
תֹורה ְו ַחי ִים,
פָניָך ,כִי בְאֹור פָניָך נָתַ תָ לָנּו י ְהֹוָה אֱלהינּוָ ,
ַא ֲהבָה וָחסד ,צְדָ ָקה ו ְַר ֲחמִים ,ב ְָרכָה וְשָלֹום .וְטֹוב בְעיניָך
ְלב ְָרכנּו ּו ְלבָרְך את כָל ַעמְָך יִש ְָראל בְר ֹב ע ֹז וְשָלֹום .בָרּוְך
אַתָ ה יּוהּווּוהּוַ ,ה ְמבָרְך את עַמֹו יִש ְָראל בַשָלֹוםָ .אמן:
צּורי וְג ֹאֲ לִי:
יִּהְּיּו ל ְָּׁרצֹון ִאמְרי פִי וְהגְיֹון ִל ִבי ְלפָניָך י ְהֹוָה ִ
שפָתַ י מִדַ בר מִ ְרמָהְ ,ולִמְ קַ ְללַי נַפְשִי
אֱ ֹלהַי  ,נְצ ֹר לְשֹונִי מ ָרעּ ,ו ְ
ְתֹורתָך ,וְַאחֲרי
תִ ד ֹםְ ,ונַ ְפשִי כ ָעפָר לַכ ֹל תִ הְיה ,פְתַ ח ִלבִי ב ָ
ִמצְֹותיָך תִ ְרד ֹף נַ ְפשִיְ .וכָל ַה ָקמִים ָעלַי ל ְָרעָה ,מְה ָרה הָפר
ֲעצָתָ ם ְו ַקלְקל ַמ ְחשְבֹותָ ם .יִהְיּו כְמ ֹץ ִלפְני רּוחַּ .ומַ לְאְַך י ְהֹוָה
שמְָך ,עֲשה לְמַ עַן י ְמִ ינְָך ,עֲשה לְמַ עַן
דֹוחה .עֲשה ְל ַמעַן ְ
תֹורתָ ְך ,עֲשה ְל ַמעַן קְדֻ שָתָ ְךְ ,ל ַמעַן י ָחלְצּון י ְדִ ידיָך .הֹושִיעָה
ָ
יְמִינְָך ַועֲננִי.
(נוהגים לומר כאן פסוק המתחיל וגומר באות שבה מתחיל וגומר שמו הפרטי)

צּורי וְג ֹאֲ לִי:
יִּהְּיּו ל ְָּׁרצֹון ִאמְרי פִי וְהגְיֹון ִלבִי ְלפָניָך י ְהֹוָה ִ
עשֶ ה שָׁ לֹום ִב ְמרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּוְ ,ועַל
כָל עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן:

קינות שלאחר שחרית
ש ַפל רּו ִמי ְונִ ְק ָלה ְכבֹודִ י ,ל ָע ָפר שָ ָחה נַ ְפשִ י ְוקָ ְצ ָרה י ָדִ י,
ָוָארץ ָ
ִמדי זָ ְכ ִרי י ְגֹונַי הֹו ִמים ַגלי נַ ְפשִ י ְוקֹודְ ִחים שְ ִביבי י ְקֹודִ יֲ ,ה ָל ַעד
י ָחשף ִצ ִלי ְוי ַצר ַצ ֲעדִ יְ ,ו ַאתָ ה י ְהֹוָה ָמגן ַב ֲעדִ יַ :ב ֲעדִ י ִר ָבה שַ ר
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ָצ ָבא ּו ִמ ְל ָחמָ ה ִקדש ,י ִ ְפ ַעת הֹודִ י ִחלל ִכתת ְו ִהדשֲ ,הלא ְביֹום
זה א ְק ָרא צֹום ַו ֲע ָצ ָרה ֲא ַקדשַ ,בח ֹדש ַה ֲחמִ ישִ י ְבתִ שְ ָעה ַלח ֹדש:
שי ָאנּו ְוָא ְבלּו ִפתְ חי ְמעֹונַיְ ,בתִ שְ ָעה ַלח ֹדש ָא ְפלּו
ַבח ֹדש ַה ֲח ִמי ִ
ְו ָכהּו עינַיְ ,ב ַמזַל ַא ְריה ֲא ִרי נֹוהם ְו ָצ ְללּו ָאזְנַי ,יֹום ַוי ִקְ ָרא
ַא ְריה ַעל ִמ ְצפה י ְהֹוָה:
ש ִכינָה צֹועקת ְב ָהר ַע ,שּובּו ָבנִים ִחדְ לּו ָהר ַעִ .כי ָק ַצר ַה ַמ ָצע,
ְ
שתָ ר ַע:
מ ִה ְ
ש ִכינָה ,מהי ָכל ִל ְפנַיְ .ונָ ֲא ָמה
ירים ְב ַה ְכנִי ָסם ,צלם ִב ְמעֹונַי .י ָ ְצָאה ְ
י ְ ִה ִ
א ְל ָכהְ ,ו ָאשּו ָבה ִל ְמכֹונַיַ .עד אֲ שֶ ר יֶאְּ שְּ מּו ּו ִּב ְּקשּו ָׁפנָׁי:
שתַ ֲח ִויםְ ,ל ָכל ַמזָל
ש ָבהְ .ו ָר ֲאתָ ה ִמ ְ
ּומהי ָכל ָע ְלתָ הְ ,ו ַעל ַה ְכרּוב ָ
ְו ָצ ָבאְ .ונָ ֲאמָ ה א ְל ָכה ,אל ְמקֹו ִמי ְו ָאשּו ָבהַ .עד אֲ שר י ֹא ְמרּוְ ,לכּו
ְונָשּו ָבהַ .עד אֲ שֶ ר יֶאְּ שְּ מּו ּו ִּב ְּקשּו ָׁפנָׁי:
ש ַער ַה ַקדְ מֹונִי.
ָס ָרה ִמן ַה ְכרּוב ,אל ַה ְכרּוב ַהשנִיְ .ו ָר ֲאתָ ה ְפניהםְ ,ל ַ
ש ֲחרּונְנִיַ .עד אֲ שֶ ר יֶאְּ שְּ מּו
ְונָ ֲא ָמה ַב ִמדְ ָברִ ,מי י ִתְ ננִיַ .עד ַב ַצר ָלהם ,י ְ ַ
ּו ִּב ְּקשּו ָׁפנָׁי:

ָפנְתָ ה ִמן ַה ְכרּוב ,אל ִמ ְפתַ ן דּו ָכנַיְ .ו ָר ֲאתָ ה ֲאחֹוריהם ,אל הי ַכל י ְה ֹ ָוה.
שטּוְ ,ל ַבקש את דְ ַבר
ְונָ ֲא ָמה א ְל ָכהְ ,ואעזְ ָבה ַל ֲהמֹונַיַ .עד ֲאשר י ְשֹו ְ
י ְהֹוָהַ .עד אֲ שֶ ר יֶאְּ שְּ מּו ּו ִּב ְּקשּו ָׁפנָׁי:
ָה ְל ָכה ִמ ִמ ְפתָ ןַ ,ל ֲח ַצר ָה ֲעזָ ָרהְ .ו ָר ֲאתָ ה שֹו ְל ִחים ,אל ַא ָפם ַהזְמֹו ָרה.
שן עּו ָרה.
ְונָ ֲא ָמה את ָפנַי ,מהם ַא ְסתִ י ָרהַ .עד ֲאשר י ֹא ְמרּוָ ,ל ָמה תִ י ַ
ַעד אֲ שֶ ר יֶאְּ שְּ מּו ּו ִּב ְּקשּו ָׁפנָׁי:

שים ַכ ָּונִים.
ָע ְלתָ ה מ ָה ֲעזָ ָרה ,אל ַה ַגג ַב ֲחרֹונִיםְ .ו ָר ֲאתָ ה אֹותָ ם ,עֹו ִ
שנּונִים .טֹוב שבת ַעל ִפנַת ַגג ,מאשת
ָעזְ ָבה ְמקֹום ק ֹדשְ ,ונָ ֲא ָמה ְב ִ
סז
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ַעד אֲ שֶ ר יֶאְּ שְּ מּו ּו ִּב ְּקשּו ָׁפנָׁי:
***

שמַ עְתִ יְ ,ממָררת ֲאמָרי ָהֲ .אהָה כִי כֹוס שָתִ יתִ יּ ,ו ָמצִיתִ י
בַת צִיֹון ָ
ְּאֹורי ָׁהִּ .כבְּתּולָׁה,
שמָרי ָה .אֱ לִּי עֲדִּ ינָׁה ,לִּשְּ כִּינָׁה ,אֲ שֶ ר חָׁשְּ כּו מ ֶ
ְ
ְּעּורי ָׁה:
ֲגּורת שַ ק ,עַל ַבעַל נ ֶ
ח ַ
שעַר צִיֹון יִסְפ ֹד ,כִי אל ָעשָה
הילִיל יַעַר ְלבָנֹון ,א ֲָרזיָך אש ָא ְכלָהְ .ו ַ
שבְתָ ה הָעֹולָהְ .ו ַהלִשְ כָה ,תְ קֹונן ,כִי ָאפְסּו
ָכלָה .וְתִ תְ פַלש ָה ֲעז ָָרה ,כִי ָ
ֲגּורת שַ ק,
מְּאֹוריהִָּׁ .כבְּתּולָׁה ,ח ַ
ֶ
ה .אֱ לִּי עֲדִּ ינָׁה ,לִּשְּ כִּינָׁה ,אֲ שֶ ר חָׁשְּ כּו
ַסנְהדְ רי ָ
ְּעּוריהָׁ:
עַל ַבעַל נ ֶ

ִירה תִ בְכה ,אֹוי עַל ז ַרע ַאהֲר ֹןּ .ובית ק ֹדש ַהקֳדָ שִים ,אֹוי עַל
שכַת ב ָ
ִל ְ
ְגנִיזַת ָארֹוןְ .ו ַהפָר ֹכת תִ זְעַק ,אין ִל ְמקֹומִי י ִתְ רֹון .כִי ָראֲתָ הַ ,א ְכז ִָרים,
ֲגּורת
מְּאֹוריהִָּׁ .כבְּתּולָׁה ,ח ַ
ֶ
ה .אֱ לִּי עֲדִּ ינָׁה ,לִּשְּ כִּינָׁה ,אֲ שֶ ר חָׁשְּ כּו
גִלּו את סְתָ רי ָ
ְּעּוריהָׁ:
שַ ק ,עַל ַבעַל נ ֶ

אּורים
ְו ַה ַמחְתָ ה מְקֹוננת ,אַיה קְט ֹרת ַסמִים .וְלב ַאהֲר ֹן יִק ַָרע ,עַל ִ
ש ָלמִים .מַדּו ַע ,לא ְבעִתָ ּה ,יָכִינּו
וְתֻ מִיםּ .ו ִמזְב ַח י ִתְ ַרגז ,עַל עֹולֹות ּו ְ
ֲגּורת שַ ק ,עַל
מְּאֹוריהִָּׁ .כבְּתּולָׁה ,ח ַ
ֶ
ה .אֱ לִּי עֲדִּ ינָׁה ,לִּשְּ כִּינָׁה ,אֲ שֶ ר חָׁשְּ כּו
סֹודְ רי ָ
ְּעּוריהָׁ:
ַבעַל נ ֶ

ְהֹורה ,מִי יַעֲלה
ְנֹורה ט ָ
י ְילִיל כִנֹור ְל ִוי ִם ,מִי יָעִיר נְגִינֹותַ י .וְתַ עֲנה מ ָ
ַתֹורה ,תִ תְ ַרעם ,כִי
נרֹותַ יְ .והָא ֹהל מִתְ אֹונן ,אין מקִים י ְִריעֹותַ יְ .וה ָ
ֲגּורת שַ ק ,עַל
ְּאֹוריהִָּׁ .כבְּתּולָׁה ,ח ַ
ה .אֱ לִּי עֲדִּ ינָׁה ,לִּשְּ כִּינָׁה ,אֲ שֶ ר חָׁשְּ כּו מ ֶ
חָדְ לּו שֹוחֲרי ָ
ְּעּוריהָׁ:
ַבעַל נ ֶ

שבְתָ ה
עֹורכי ַמע ֲָרכָהּ .ו ְכ ֻהנָה כן תהְגה ,איכָה ָ
ש ְלחָן ,אי ְ
חּול י ָחּול ַה ֻ
ְמלָאכָהּ .ובַת ַע ִמי עַל כָל ז ֹאת ,דִ ְמעָתָ ּה נִתָ כָה .כִי ִלפְני ,צָרי ָהָ ,הלְכּו
ֲגּורת שַ ק,
אֹוריהִָּׁ .כבְּתּולָׁה ,ח ַ
ה .אֱ לִּי עֲדִּ ינָׁה ,לִּשְּ כִּינָׁה ,אֲ שֶ ר חָׁשְּ כּו מְּ ֶ
שבִי שָרי ָ
ְ
סח
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ְּעּוריהָׁ:
עַל ַבעַל נ ֶ
***

עַד ָמתַ י י ְהֹוָה ,יֹום זה ְל ֻע ָמתָךְ .במַר תְ י ַלל עֲדָ תָך ,עַל בית תְ ִפלָתָך
אֲשר ש ְָרפּו צָריָךְ ,וה ְָרגּו בְני ב ְִריתָך .אֱ ֹלהִּים בָׁאּו גֹויִּם ְּבנַ ֲחלָׁתֶ ך:
שכַח שְאֹון קָמיָך .וְשֹומְמֹות היכָלָךּ ,ונְפּוצֹות ְלאֻמָך.
עַד מָתַ י י ְהֹוָה ,תִ ְ
שנְתָ  ,בִתְ ִפלַת עַמָך.
שמָך .עַד מָתַ י ָע ַ
ַהלְחּוצִים עָליָךַ ,ההֲרּוגִים ַעל ְ
אֲשר יהֱגּו ְלפָניָך ,עַל ח ְֻרבַן ביתָך .אֱ ֹלהִּים ָׁבאּו גֹויִּים ְּבנַ ֲח ָׁלתֶ ך:
עַד ָמתַ י י ְהֹוָהָ ,ע ִרי ִצים י ָע ֹזּו ,אֲשר ָאכַל את יַעֲק ֹב ּו ְבכָל עת י ָבֹוזּו.
שפְתי
ֲאנִי אדְ רש את שְלֹומָם וְהם יִמְר ֹטּו ְוי ָג ֹזּו .בְח ְרפָה הִכּו ְל ָחי ַי ּו ְב ִ
ש ְבי ָה ַע ְבדְ ָך
שעִים יַעֲלזּו .עַד ָאן י ִ ְצעַק ַב ִ
שוְא נָלֹוזּו .עַד מָ תַ י י ְהֹוָה ְר ָ
ָ
בן ֲא ָמתָך ,אֱ ֹל ִּהים ָׁבאּו גֹויִּים ְּבנַ ֲח ָׁלתֶ ך:
ִירי ִם ,תִ ְכהינָה לִי
שפַתָ י ִםּ ,ובין תַ נּור ְוכ ָ
ש ְכבָה בין ְ
עַד ָמתַ י י ְהֹוָה ,א ְ
ְו ָצה ֳָרי ִם:
ש ֲאפּו ערב וָב ֹקר
עינָי ִם ,לֹו ֲהטִים לִי י ִ ְ
שתֹומם עַל ח ְֻרבַן ַפ ֲע ַמי ִם .עַד מָתַ י לא תְ ַרחם את
עַד ָמתַ י א ְ
הגה ַבצַר שְא ִרית צ ֹאן מ ְַרעִיתָך ,אֱ ֹל ִּהים ָׁבאּו גֹויִּים
ש ַלי ִם :עַד מָתַ י י ְ
י ְרּו ָ
ְּבנַ ֲח ָׁלתֶ ך:
***

אי ָכה צ ֹאן ַה ֲהרי ָגה מ ִר ְבציהן נְפּוצֹותְ ,פניהם ִק ְבצּו ָפארּור ְו ִהתְ גֹו ְללּו
ַב ִבצֹותּ ,ו ְלעין ָכל רֹואיהם ִמתְ נַ ְכרֹות ַבחּוצֹותָׁ ,חשַ ְך ִּמשְּ חֹור תָׁ אֳ ָׁרם
ֹלא נִּ ְּכרּו ַבחּוצֹות:
יאֹות ִלי ֲעשֹות ִמ ְספד ְו ִל ְהיֹות ָאח ַלי ְענִיםַ ,ו ֲהגֹות הגה ְו ִקינִים ִב ְמקֹום
עּוגָב ּו ִמנִיםַ ,על יֹונֹות ְמגֹו ָרשֹות ְו ַעל א ְפרֹוחי ִקנִיםָ ,ה ֱאמּונִים ֲעלי
שמּו ַבחּוצֹותָׁ ,חשַ ְך
שש ְו ַהיֹום ָב ָר ָעב ִמתְ ַענִיםָ ,הא ֹ ְכ ִלים ְל ַמ ֲעדַ נִים נָ ַ
ִּמשְּ חֹור תָׁ אֳ ָׁרם ֹלא נִּ ְּכרּו ַבחּוצֹות:
סט
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שנהְ ,ואש ָא ְכ ָלה ּוב ֹע ָרה ַוי ִ ְצ ֲעקּו ְואין
ַהחרב יֹום נָ ְג ָעה ַעד כ ֹ ֲהני ַה ִמ ְ
עֹונה ,מהם נָ ְפלּו ְלתֹוְך אש ּומהם ְלחרב שֹונא ,י ָדְ עּו ִכי כן נִגְזַר
שתַ פ ְכנָה ַא ְבני ק ֹדש ְבר ֹאש ָכל חּוצֹותָׁ ,חשַ ְך
ִמ ִל ְפני שֹוכן ְסנה ,תִ ְ
ִּמשְּ חֹור תָׁ אֳ ָׁרם ֹלא נִּ ְּכרּו ַבחּוצֹות:

ִוי ָלדִ ים מֹו ָצ ִאים ֲע ֻר ִמים ְרע ִבים י ְח ִפים ,שֹו ֲא ִלים לחם ָוַאי ִן ּו ַב ָצמָ א
ִמתְ ַע ְל ִפיםִ ,מתְ ַחנְנִים ְלשֹוביהם מּול ַא ְכזָ ִרים ֲחנ ִפיםְ ,ועֹודָ ם ַפת אין
ָלהם ְו ַר ֲחמי יֹו ְצ ָרם שֹו ֲא ִפים ,עֹו ָל ִלים ָה ֲעטּו ִפים ְב ָר ָעב ְבר ֹאש כָל
חּוצֹותָׁ ,חשַ ְך מִּ שְּ חֹור תָׁ אֳ ָׁרם ֹלא נִּ ְּכרּו ַבחּוצֹות:
שתֹו ַוי ְ ַב ַצע ָכל אלהְ ,ואין נ ְעתָ ר ְלקֹול ַמ ְעתִ יר יֹום החל
דָ ַרְך ֱאלֹו ַּה ַק ְ
ַוי ְ ַכלהּ ,ו ָבנִים נָטּו ָע ְר ָפם ְבי ַד עֹו ְר ָפם ְכמֹו ָטלהּ ,ו ְרחֹובֹות ִעיר קֹודש
שבּו ָלָארץ חּוצֹותָׁ ,חשַ ְך ִּמשְּ חֹור
ִבדְ מי ֲח ִסידָ יו ִמלאּ ,ו ִפגְרי נַ ַער ְוזָקן י ָ ְ
תָׁ אֳ ָׁרם ֹלא נִּ ְּכרּו ַבחּוצֹות:
***

שמָם ,בית
שבִי דּומָם ,כִי נִ ְ
שאִי קִינָהִ ,ב ְמגִנָה ,בַת צִיֹון וְנּודִ יְ .
ְ
ִמקְדָ שִי וְהֹודִ יְ .וכִי נִ ְפלַלְ ,וגָם ָצלַלָ ,ה ִאיתֹון ּוטְדִ י .ב ַָׁרח דֹודִּ יּ ,ובָׁא
שֹודְּ דִּ יְּ ,וגַם ָׁגלָׁה כְּבֹודִּ י.
שק ,בְיֹום נָשַק,
ִמסְפד מַר ,בְיֹום המַר ,שַדַ י לִי ַאגְדִ ילָה .וְאחְג ֹר ַ
שכַת הַגֹולָה.
שבִיב אש בְבית הַתְ ִפלָהְ .וכִי ֻחלָל ,שם ֻהלָלְ ,וגַם ִל ְ
ְ
ה ָמעֹוזְ ,ונִגְלָה בית י ְסֹודִ י .ב ַָׁרח דֹודִּ יּ ,ובָׁא שֹודְּ דִּ יְּ ,וגַם ָׁגלָׁה
ְוח ַָרב מָחֹוזַ ,
כְּבֹודִּ י.

וְאש ַמטָה ,לִי ִל ֲהטָהִ ,ב ְמקֹום אש אֹוכלת .וְיֹוקד ,בית הַמֹוקדְ ,וגַם
שלַח אלְ ,לגַב ְִריאלְ ,וז ַָרק אש גַחלת .אש ז ִָרים,
אבן הַזֹוחלתְ .ו ָ
ַא ְכז ִָרים ,קֹול נָתְ נּו בְבית מֹועֲדִ י .ב ַָׁרח דֹודִּ יּ ,ובָׁא שֹודְּ דִּ יְּ ,וגַם ָׁגלָׁה כְּבֹודִּ י.
ש ַמי ִםּ .ו ַמלְָאכִיםְ ,במַר בֹוכִים.
אל ק ָָרא ,בְיֹום עב ְָרהְ ,ל ִמסְפד ַב ָ
ע
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ַארמֹוןְ ,וי ָדָ יו עַל ֲח ָל ַצי ִם.
מְחֹו ְפפִים ִב ְכנָ ַפי ִםּ .ובָא ָאב הֲמֹון ,לְבית ְ
וְָאמַר ֲאהָּהְ ,ו ָענָה י ָּה ,בְמרר מה לִידִ ידִ י .ב ַָׁרח דֹודִּ יּ ,ובָׁא שֹודְּ דִּ יְּ ,וגַם ָׁגלָׁה
כְּבֹודִּ י.

שמָר,
שמָר ,מּול ִמ ְ
שלְהבתּ .ובָא מִ ְ
ש ָחקִים ,נ ְִר ֲאתָ ה ַה ַ
לְמ ְר ַחקִיםְ ,ועַד ְ
ְועָלּו רּום ַמעֲזבת .וְלא נָסּו ,לָאש ָקפְצּוְ ,ונִצ ְְרבּו בָּה צָרבת .מְתי
הנִים ,וְהם שְמֹונִים ,אלף ְמתי סֹודִ י .ב ַָׁרח דֹודִּ יּ ,ובָׁא שֹודְּ דִּ יְּ ,וגַם ָׁג ָׁלה
כֹ ֲ
כְּבֹודִּ י.

ּובִי העִיר ,י ַד שעִיר ,בְיֹום זה ָעלַי ח ְַרבֹוְ .ובָא בִיתרְ ,ושָם בִתר,
ַארבַע מאֹות ִרבֹוא .וְקֹול ִאיש תָ םְ ,בעָב נִסְתָ םִ ,מ ְלפְני אל לָבֹוא.
ְ
הִכּונִיְ ,פצָעּונִיְ ,וגַם נָשְאּו את ְרדִ ידִ י .ב ַָׁרח דֹודִּ יּ ,ובָׁא שֹודְּ דִּ יְּ ,וגַם ָׁגלָׁה
כְּבֹודִּ י.

ּובְיֹום ק ְָרב ,נָסּו ְלע ֲָרב ,שְמֹונִים אלף פ ְָרחִים .שֹו ְקקִים ,לְמי
שקִים ,וְה ֱאכִילּום מְלּוחִים .תָ לּו ַעי ִן ,אֱלי יַי ִן ,וְהמָה נ ֹאדֹות
ַמ ְ
נְפּוחִים .וְאין ְמנַחם ,וְאין מ ְַרחם ,וְאין ְמקַבץ ִלנְדּודִ י .ב ַָׁרח דֹודִּ יּ ,ובָׁא
שֹודְּ דִּ יְּ ,וגַם ָׁגלָׁה כְּבֹודִּ י.
***

גְרּושִים מִבית תַ עֲנּוגיהםָ ,עיְפָה נַ ְפשִי מּול ֲהרּוגיהםִּ ,לבִּי ִּלבִּי עַל
ַח ְּללֵיהֶם ֵמעַי ֵמעַי עַל הֲרּוגֵיהֶם:
יֹום צאת בְתּולֹות מהיכְליהן ,וְאִ מֹות שְכּולֹות מעֹולֲליהן ,ע ֲֻרמֹות
שְלּולֹות ְבי ַד שֹולֲליהן ,יֹום ַה ְצ ָוחָה ַרבָה עֲליהן ,יֹום ע ֹל נָשְאּו
ִב ְמקֹום ֲחלִיהן ,שְבּויֹות חרב ְבי ַד נֹוהֲגיהןִּ ,לבִּי ִּלבִּי עַל ַח ְּללֵיהֶם ֵמעַי
ֵמעַי עַל הֲרּוגֵיהֶם:

שפְַך
א ֹזן תִ צַל ְלנַ ֲא ַקת ָחלָלְ ,ו ַצ ֲע ַקת יֹונק ּו ִב ְכי ַת עֹולָל ,יֹום אֲשר ֻ
תֹורה בְדָ ם הִתְ גֹולָל,
דָ מָם ְכ ָגלָלּ ,ובית הַתְ ִפלָה לָָארץ ֻחלַל ,וְספר ָ
עא
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ִּלבִּי ִּלבִּי עַל ַח ְּללֵיהֶם מֵ עַי מֵ עַי עַל הֲרּוגֵיהֶם:

יֹום עֹו ָללַי לַסלַע נֻפְצּוְ ,ונִ ְפזְרּו ש ְִרידַ י וְלא נִתְ ַקבְצּוְ ,ועַם אֲשר שם
ִירים ַאח ֲַרי
שקְצּו ,יֹום אֲשר ְכפ ִ
אֱלהַי נִאֲצּו ,ה ֲָר ַרי ִחלְלּו ְוקָדָ שַי ִ
רֹוצֲצּוְ ,ונָמס ִלבִי לְקֹול שֹואֲגיהםִּ ,לבִּי ִּלבִּי עַל ַח ְּללֵיהֶם מֵ עַי ֵמעַי עַל
הֲרּוגֵי ֶהם:

שנִים עִם כ ֹל עֲדָ נִים ,איְך
יְלָדִ ים אֲשר עַל תֹולָע אֱמּונִים ,לְבּושי ָ
נִדְ חֲפּו בין מֹוכ ְִרים וְקֹונִים ,בין אֲדֹונִים לא ַר ֲח ָמנִים ,יֹום בֹוא עֲליהם
הֲמֹונִים הֲמֹונִיםְ ,וקַלּו כַנשר ַמשִיגיהםִּ ,לבִּי ִּלבִּי עַל ַח ְּללֵיהֶם ֵמעַי ֵמעַי
עַל הֲרּוגֵיהֶם:

ש ַמיְמָה ,איכָה נִ ְפזַר ְכח ְַרשי אֲדָ מָה ,יָצְאּו בַגֹולָה
ָקהָל ֻח ַבר כְכֹוכְבי ָ
שמָה,
שמָה גַ ְפנָם ְל ַ
קדְ מָה ְויָמָה ,איכָה ָעב ְָרה בָם חרב נְ ָקמָה ,איְך הּו ָ
ה ְלבִינּו ש ִָריגיהםִּ ,לבִּי ִּלבִּי עַל ַח ְּללֵיהֶם מֵ עַי מֵ עַי עַל הֲרּוגֵיהֶם:
ְו ִ
***

שבָה בָדָ ד.
שדַ דְ ,ודֹודִ י ָעף ְונָדַ דָ ,ה ִעיר ַר ָבתִ י ָעם ,איכָה י ָ ְ
איְך נָ ִוי ֻ
ָבדָ ד ְכַא ְל ָמנָהָ ,הי ְתָ ה נ ֱא ָמנָהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל שָׁ נָׁה.
אֶ ֱעשֶ ה ִּמ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:
ש ַפְך ָכאש ֲח ָמתֹו.
נֹו ָרא ְבע ְב ָרתֹוִ ,ב ַצע א ְמ ָרתֹוְ ,בא ֹהל ַבת ִציֹוןָ ,
ֲח ָמתֹו מּו ָכנָהַ ,ל ֲעדַ ת ִמי ָמנָהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל שָׁ נָׁה .אֶ ֱעשֶ ה
ִּמ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:

ש ֲאלּו לחם ,פֹורש אין
שדיהםָ ,פ ֲערּו את ִפיהם .עֹו ָל ִלים ָ
יֹונְ ִקים אל ְ
ָלהםָ .להם דַ ר ְמעֹונָה ,לא נָתַ ן ֲחנִינָהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל
שָׁ נָׁה .אֶ ֱעשֶ ה מִּ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:

ש ָראל.
ש ַרף ַה ַה ְראלּ ,ו ִמ ְקדָ ש ַו ֲא ִריאלָ .הי ָה י ְה ֹ ָוה ְכאֹויבִ ,ב ַלע י ִ ְ
נִ ְ
שנָאַ ,עמֹו ֲאשר ָקנָהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל שָׁ נָׁה .אֶ ֱעשֶ ה
ש ָראל ָ
יִ ְ
עב
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ִּמ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:

שי ִחי
דְ ָמ ַעי ַאזְ ִרי ָמהְ ,וקֹול ַמר ָא ִרימָ הִ .מי ָ ִמים י ָ ִמי ָמהָ ,א ִריד ְב ִ
הנָהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל
ְוָא ִהי ָמהָ .א ִהי ָמה ַכיֹונָהַ ,על ִפ ְרחי ְכ ֻ
שָׁ נָׁה .אֶ ֱעשֶ ה מִּ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:

שם ִלי ַל ֲח ָרדָ ה ,אבן מּו ָסדָ הָ .ה ַרס ְבע ְב ָרתֹו ,מִ ְב ְצרי ַבת י ְהּודָ ה.
ָ
שנִינ ָהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל שָׁ נָׁה.
של ְו ִל ְ
י ְהּודָ ה ְב ָכל ְמדִ ינָהְ ,ל ָמ ָ
אֶ ֱעשֶ ה מִּ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:

רּו ִחי ִבי ָח ָלהְ ,ברתת ְו ַח ְל ָח ָלהּ .ו ְב ָכל יֹום ּו ְב ָכל ַלי ְ ָלה ,מ ַעי מ ַעי
אֹו ִחי ָלה .אֹו ִחי ָלה ָב ֲאנִינָהְ ,בי ָגֹון ּו ְמגִי ָנהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל
שָׁ נָׁה .אֶ ֱעשֶ ה מִּ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:

ש ְמעא ִלים ,מֹוָאב ְו ַהגְ ִרים.
ֱה ִציקּונִי זָ ִריםְ ,וי ַ ְלדי ַא ְכזָ ִריםָ .א ֳהלי י ִ ְ
ה ְר ַונִי ַל ֲענָהָׁ .ל ֵכן אֶ שָׁ א ִּקינָׁהְּ ,ביֹום זֶה ְּב ָׁכל שָׁ נָׁה .אֶ ֱעשֶ ה
ַהגְ ִרים ִלי ִענָהְ ,ו ִ
ִּמ ְּס ֵפד ַכתַ נִּיםְּ ,ואֵ ֶבל ִּכ ְּבנֹות יַ ֲענָׁה:
***

שַאל מִ כם ַט ֲענָהַ ,מה נִּשְּ תַ נָׁה יֹום זֶה ,יֹום זֶה
ֲאליכם עדָ ה נ ֱא ָמנָה ,א ְ
ִּמ ָׁכל ַהשָׁ נָׁה:
ַמדּו ַע ְביֹום פ ַסח ִמתְ ַפ ְל ִלים ְבקֹול ָערבַ ,עתָ ה ַב ֲעֹונֹותינּו קֹול י ְ ָל ָלה
ש ָחתָ ה ָב ְר ָמ ִחים ּו ַבחרב ,אי ָכה ָהי ְתָ ה ְכַא ְל ָמנָה
ְכעֹורבִ ,כי ִעיר ק ֹדש נִ ְ
הנ ֱא ָמנָה .מַ ה נִּשְּ תַ נָׁה יֹום זֶה ,יֹום זֶה מִּ ָׁכל ַהשָׁ נָׁה:
ָה ִעיר ַ
שמ ִחיםַ ,עתָ ה ַב ֲעֹונֹותינּו ֲאב ִלים
ש ָראל ְ
ַמדּו ַע ְביֹום פ ַסח ָכל י ִ ְ
שר ַט ָב ִחים ,יֹום ַמר ַכ ַל ֲענָה ָהי ָה
ְונ ֱאנָ ִחיםִ ,כי ֱאמּונִים ֲעלי תֹו ָלע ָה ַרג ַ
ְלעדָ ה נ ֱא ָמנָה .מַ ה נִּשְּ תַ נָׁה יֹום זֶה ,יֹום זֶה מִּ ָׁכל ַהשָׁ נָׁה:
שים ְבי ַד
ש ִריםַ ,עתָ ה ַב ֲעֹונֹותינּו נְטּו ִ
ש ְבטי י ְשּורּון ָ
ַמדּו ַע ִבזְ ַמן ַקדְ מֹון ִ
עג
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שנָה
זָ ִריםּ ,ו ְבני מֹוָאב ְו ַהגְ ִרים ְל ַהשְ ִמיד ּו ְל ַה ֲח ִרים ,לּו נָזַ ְפתָ ְב ָכל ָ
ְל ַעם ְק ַטני ֲא ָמנָה .מַ ה נִּשְּ תַ נָׁה יֹום זֶה ,יֹום זֶה מִּ ָׁכל ַהשָׁ נָׁה:
ַמדּו ַע ִבזְ ַמן ַקדְ מֹון ָהי ִינּו ר ֹאש ְל ֻא ִמיםַ ,עתָ ה ַב ֲעֹונֹותינּו תַ ַחת ָכל
שים ַו ֲעגּו ִמים ְבי ַד ַאנְשי דָ ִמיםַ ,עד ָמתַ י ְו ַעד ָאנָה ַר ָבתִ י
ָה ַע ִמיםְ ,גרּו ִ
ַעם ְכַא ְל ָמנָה .מַ ה נִּשְּ תַ נָׁה יֹום זֶה ,יֹום זֶה מִּ ָׁכל ַהשָׁ נָׁה:
אש תּוקַד ְבק ְִרבִיְ ,ב ַהעֲלֹותִ י עַל ְל ָבבִי,
ִירה,
ִירה ,י ַעַן כִי ַאזְכ ָ
ְוקִינֹות ָאע ָ
שיר משה ,שִיר לא יִנָשה,
ָאז י ָ ִ
וִיקֹונן י ְִר ְמי ָהְ ,ונָהָה נְהִי נִ ְהי ָה,
שכַן ה ָענָן,
ביתִ י הִתְ כֹונַןְ ,ו ָ
ש ְכנָהָ ,עלַי ַכ ֲענָנָה,
ַו ֲח ַמת אל ָ
גַלי י ָם הָמּוְ ,וכַחֹומָה קָמּו,
שטָפּוֲ ,עלי ר ֹאשִי צָפּו,
ַמי ִם ָ
ש ַמי ִם ,וְצּור י ָזּוב ַמי ִם,
דָ גָן ִמ ָ
ְרּוריםּ ,ו ַמי ִם ַהמ ִָרים,
ַל ֲענָה וְתַ מ ִ
ַהשְכם ְו ַהעֲרבְ ,סבִיבֹות הַר חֹורב,
קָרּוא אֱלי אבל ,עַל נַהֲרֹות בָבל,
ּומ ְַראה כְבֹוד יְי ָ ,כְאש אֹוכלת ְל ָפנַי,
וְחרב לְטּושָה ,לַטבַח נְטּושָה,
שחָה,
זבַח ּו ִמנְחָה ,וְשמן ַה ִמ ְ
ְסגֻלָה לְקּוחָה ,כַצא ֹן ַל ִט ְבחָה,
שבָתֹותּ ,ומֹופְתִ ים וְאֹותֹות,
ַחגִים ְו ַ
ּורד ֹף הַהבל,
תַ ֲענִית וָאבלְ ,
ְַארבַע הַדְ ָגלִים,
טֹובּו אֹו ָהלִים ,ל ְ
שמְעאלִיםּ ,ו ַמחֲנֹות עֲרלִים,
ָאהֳלי י ִ ְ
ש ִמטָה ,וְארץ שֹוקטָה,
יֹובל ּו ְ
עד

ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְּבצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְּבצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
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מָכּור ִל ְצמִיתּותְ ,וכָתּוב ִלכ ְִריתּותְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
כַפ ֹרת וְָארֹון ,וְַאבְני זִכָרֹוןְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
וְַאבְני הַקלַע ּ,וכְלי הַבלַעְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ש ְבעִים זְקנִיםְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְל ִוי ִים ְוכ ֹ ֲהנִיםְ ,ו ִ
נֹוגְשִים ּומֹונִיםּ ,ומֹוכ ְִרים וְקֹונִיםְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
מ ֹשה י ְִרענִי ,וְַאהֲר ֹן יַנְחנִיְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ּונְבּוכַדְ נצַרְ ,וַאדְ ִריָאנֹוס קיסָרְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
שמָהְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
נַעֲרְֹך ִמ ְל ָחמָה ,וַיי ָ ָ
ָרחַק מִמנּוְ ,והִנה איננּוְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
סִתְ רי ָפר ֹכתְ ,וסִדְ רי ַמע ֲָרכתְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
חמָה נִתכתָ ,עלַי סֹובכתְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
עֹולֹות ּוזְ ָבחִיםְ ,ואִשי נִיחֹוחִיםְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
בַחרב מְדֻ ק ִָרים ,בְני צִיֹון ַהיְק ִָריםְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ַפאֲרי ִמגְבָעֹותְ ,לכָבֹוד נִ ְקבָעֹותְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ש ְִריקֹות ּותְ רּועֹותְ ,לקָלֹון ּוזְוָעֹותְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
צִיצַת ַהזָהָבְ ,והַמְ שַל ו ַָרהַבְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ָאפס הָעזרְ ,והֻשְ לְַך הַנזרְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
נֹורָאהְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
שכִינָה ָ
קְדֻ שָה ּונְבּוָאהּ ,ו ְ
ּומֹורָאהְ ,ורּו ַח ַה ֻט ְמָאהְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ָ
מְגֹוָאלָה
ִרנָה וִישּועָהַ ,וחֲצֹוצְרֹות תְ רּועָהְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְוזַ ֲע ַקת עֹולָל ,עִם נַ ֲא ַקת ָחלָלְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
ְטֹורהְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ְנֹורהְ ,ו ָכלִיל ּוק ָ
ש ְלחָן ּומ ָ
ֻ
ו ֱאלִיל וְתֹועבָהּ ,ופסל ּומַצבָהְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
תֹורה ּותְ עּודָ ה ,וְסדר ָהעֲבֹודָ הְּ ,בצֵאתִּ י ִּמ ִּמצ ְָּׁריִּם:
ָ
וְחסְרֹון הַתַ ְל ִמידּ ,ובִטּול הַתָ ִמידְּ ,בצֵאתִּ י מִּירּושָׁ ָׁליִּם:
***
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ֱא ִלי ֲעדָ תִ י ְוהי ִלי ִלי ,יֹום בֹו נָ ַפל ְכ ִלי ִליַ .וי ְ ִהי ְלאבל ִכנֹו ִריּ ,ו ְלקֹול
בֹו ִכים ֲח ִלי ִליְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה דִּ ְּמעֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:
ש ִבי ִליְ .וגָ ְלתָ ה ֲעדַ ת ַח ְכ ִלי ִלי,
ש ְמ ַחת ִגי ִליָ ,גדַ ר ָא ְרחֹות ְ
ְביֹום אל ִ
שתִ י ִמ ָכל ֲע ִלילֹותַ יְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה
ְכנִ ְפ ַקד ָעֹון ְפ ִלי ִלי .יֹום ָענֹו ִבי ֲעֹונֹותַ יּ ,וב ֹ ְ
דִּ ְּמעֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:

ש ְביְך ְבַא ְרצֹות ְמגּורְךְ .ביֹום ִה ְס ִגיר צּורְך,
שי ְבתַ ְמרּורְךְ ,ב ִ
ְב ִכי נַ ְפ ִ
ְבי ַד זָ ִרים דְ ִבירְךְ .ו ַהר ָקדְ שְך ְו ִעירְךְ ,בי ַד ָצרְך ְו ָערְך .יֹום נִתְ קּו
שתִ י ִמ ָכל מֹו ֲעצֹותַ יְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה דִּ מְּ עֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:
ְמזִמֹותַ יּ ,וב ֹ ְ
ש ְרתָ יו ָא ַבלְ .ו ָכל מַ ֲחמַ דָ יו הּו ַבלִ ,ל ְבני
יֹום זָר הי ָכל ִח ַבלְ ,וסֹוד ְמ ָ
שי ּו ִמז ְ ְבחֹותִ יְ ,להי ְכ ִלי ָצ ַרי ְוש ֹנְאֹותַ יְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה
ַעמֹון ּו ְג ָבלְ .כלי ִמ ְקדָ ִ
דִּ ְּמעֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:

ש ְממּות ַהר ְוגִ ְב ָעה,
עינִי ִמ ָמקֹור נֹו ְב ָעה ,הֹו ִרידִ י ַכנַ ַחל דִ ְמ ָעהַ .על ִ
ַהדְ ַרת ק ֹדש ְו ִר ְב ָעה .יֹום תְ בּו ַסת ַא ְר ְמנֹותַ יְ ,ושֹוַאת רדת חֹומֹותַ י.
ְּותֵ ַרדְּ נָׁה דִּ מְּ עֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:

ְבכּו נָא נְ ָפשֹות ֲעצּובֹות ,יֹום ְפ ֻקדַ ת ַהחֹובֹותְ .ועינַי ִם זָבֹות ְכאֹובֹות,
זֹו ְרמּו ַמי ִם ָעבֹותַ .על ִעיר ִק ְברי ָאבֹותְ ,ו ָח ְר ַבן נְוה ַעם נְדָ בֹות.
שנֹותַ יַ ,על ְמצּו ַקי ְו ָצרֹותַ יְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה דִּ מְּ עֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:
ְואדַ דה ָכל ְ
ְותִ תְ ַא ַפק ְותִ גְ ַרע ,ח ְמ ַלת ָא ִסיר נִ ְפ ָרעְ .טהֹור עינַי ִם מ ְראֹות ָרעַ ,עד ָאן
שתָ ַרעְ .ותִ ְמשֹוְך ַא ְפָך ְלדֹורֹותַ יְ ,ולא א ְראה אֹותֹותַ יְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה
ְבחֹו ִבי א ְ
דִּ ְּמעֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:

שכֹורְ ,ו ָכל ְמנַ ֲח ָמיו י ַ ְעכֹורּ .ו ְב ָכל עת זָכֹור אזְכ ֹר ,יֹום
תָ ָעה ְל ָב ִבי ַכ ִ
שמֹור ְוזָכֹורְ ,לאשת נְעּו ִרים תִ זְכ ֹרֲ .ה ָל ַעד
ָאב ָמ ַכר בן ְבכֹורּ .ו ִמ ְצ ַות ָ
ש ַכח ַא ֲה ַבת ְכלּולֹותַ יְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה דִּ מְּ עֹותַ י ִּכי ַרבֹות
תִ זְכ ֹר ֲעֹונֹותַ יְ ,ותִ ְ
ַאנְּחֹותָׁ י:
עו
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ש ְממּות
ָכלּו עינַי ִמי ַחלָ ,כל יֹום י ְשּועֹות יֹוחלַ .ק ְצתִ י ְב ַחי ַי בֹוחלְ ,ל ִ
ש ִקי מי רֹוש ְו ַל ֲענֹותַ יְּ .ותֵ ַרדְּ נָׁה
חֹומֹות ָוחילֲ .ארּוחֹותַ י ְמרֹורֹותַ יּ ,ו ַמ ְ
דִּ ְּמעֹותַ י ִּכי ַרבֹות ַאנְּחֹותָׁ י:
***

ש ִחיתִ י ַא ַפי ְִך,
ש ִלי ִכי תֻ ַפי ְִךָ ,ק ְר ִחי נָא ָוגֹוזִי ְו ַה ְ
שכּו ָרה ְולא ִמי ַי ִן ַה ְ
ְ
ש ָפי ִים ִקינָה ְוסֹו ִבי ְב ָכל ֲאגַ ַפי ְִך ,הי ִלי ִלי ִכי ָבָאה ְפ ֻקדַ ת יֹום
ש ִאי ַעל ְ
ְ
ְמ ַצ ַפי ְִךַ ,צ ֲע ִּקי ִּל ְּפנֵי יְּהוָׁה ַעל ח ֶרב ִּס ַפיְִּך ,שְּ אִּ י אֵ ָׁליו ַכ ַפיְִּך:
אי ָכה ָבא ַצר ְואֹויב ְב ִציֹון ִעיר ַמ ְמלכתְ ,ואי ָכה רגל זָ ִרים ַאדְ ַמת
שים ִמבית ַל ָפרֹוכתָ ,מקֹום ֲאשר כ ֹהן ָגדֹול
ק ֹדש דֹורכתּ ,ו ָבאּו ִע ְק ִ
שם ָללכתְ ,בבֹוָאם ָמ ְצאּו כ ֹ ֲהנִים שֹו ְמרי ַה ַמ ֲערכתְ ,ו ַעל
י ָרא ָ
ש ַפְך דָ ָמם ְכמימי
ש ַמ ְרתָ ם ָע ְמדּו ְולא ָעזְבּו ַה ְמלאכתַ ,עד ֲאשר ֻ
ִמ ְ
שקּו ַפי ְִךַ ,צ ֲע ִּקי ִּל ְּפנֵי יְּהוָׁה ַעל ח ֶרב
ש ִחי ַפי ְִך ְו ַחלֹוני ְ
ַה ַמ ְהפכתְ ,וה ֱח ִריבּו ְ
ִּס ַפיְִּך ,שְּ אִּ י אֵ ָׁליו ַכ ַפיְִּך:

שבֹוןְ ,ותִ ְבכה
ש ַמ ַעת .תִ זְ ַעק ַצ ֲע ַקת ח ְ
קֹול י ִ ְל ַלת ַבת ִציֹון ,מ ָרחֹוק נִ ְ
שלכת,
שתִ יתִ יּ ,ו ָמ ִציתִ י ֻק ַב ַעתְ .ותִ ְפַא ְרתִ י ֻמ ְ
ְב ִכי מי ָפ ַעתֲ .א ָהּה ִכי כֹוס ָ
שני ֲא ָריֹותַ ,חדּודי ַמ ְלתַ ַעתַ .בת ָבבל
ְוגַם ַק ְרנִי נִגְדַ ַעתֲ .א ָכלּונִי ִ
ש ַעתַ .מה תִ תְ אֹונְנִי ִציֹוןְ ,ו ַח ָטאתְך נֹודַ ַעת.
שדּודָ הּ ,ו ַבת ֱאדֹום ַה ַמ ְר ַ
ַה ְ
ש ְמעְך קֹול
ַעל רֹוב ֲעֹונְך ָג ָלה ַעמְך מִ ְב ִלי דַ ַעתַ .על ָעזְבְך צֹו ַפי ְִך ְו ָ
תְ ָר ַפי ְִךַ ,צ ֲע ִּקי ִּל ְּפנֵי יְּהוָׁה ַעל ח ֶרב ִּס ַפיְִּך ,שְּ אִּ י אֵ ָׁליו ַכ ַפיְִּך:
***

ש ְל ִחי י ָד ְבדַ ם נָ ִביאַ ,ב ֲח ַצר ִמ ְקדַ ש
יֹום ַא ְכ ִפי ִה ְכ ַבדְ תִ יַ ,וי ִ ָכ ְפלּו ֲעֹונַיְ .ב ָ
ֲאד ֹנָי .דָ מֹו ַכי ָם נִגְ ַרשַ ,עד בֹוא חרב מֹונַיְ .ולא ִכ ַסתְ הּו ֲאדָ ָמהַ ,עד
ש ַקט ֲעדי ֻה ַקםְ ,ו ַעד ִה ְפ ִליא ְפ ִלי ִלי ָהַ .ויֶ ֶרב
בֹוא חרב ַל ֲהמֹונַיְ .ולא ָ
ְּב ַבת יְּהּודָׁ ה ,תַ אֲ נִּיָׁה ַואֲ נִּיָׁה ,אֹויָׁה ִּלי אֹויָׁה:
עז
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ָהי ָה הֹולְך ְוסֹוערַ ,עד בֹוא ַרב ַט ָב ִחיםּ .ו ָבא אל ִמקְ דַ ש ֲאד ֹנָיְ ,ו ָרָאה
שַאל ַב ֲעבּור ז ֹאתַ ,לכ ֹ ֲהנִים ַהזֹו ְב ִחיםַ .וי ַ ֲענּוהּו אין
דָ ִמים רֹותְ ִחיםַ .וי ִ ְ
זהִ ,כי ִאם דַ ם ַהזְ ָב ִחיםַ .גם הּוא זָ ַבח ַל ְחקֹורַ ,מה זה ְו ַעל ָמה ָהי ָה.
שי ,ז ֹאת ַח ָטאתְך ְוזה ִפ ְרי ָּהַ .ויֶ ֶרב ְּב ַבת יְּהּודָׁ ה ,תַ אֲ נִּיָׁה ַואֲ נִּיָׁה,
ָוא ֹ ַמר ְלנַ ְפ ִ
אֹויָׁה ִּלי אֹויָׁה:

שקַ טְ ,ועֹודֹו ַכי ָם נִגְ ָרשַ .וי ְ ֻב ַקש ַהדָ ָברַ ,וי ִ ָמצא ְמפֹו ָרש.
ּו ְב ָכל ז ֹאת לא ָ
ִכי דַ ם ִאיש ָה ֱאל ִהיםַ ,על לא ָחמָ ס שֹו ַרשַ .וי ֹאמר נְבּוזַ ְר ֲאדָ ןְ ,וגַם דָ מֹו
ִהנה נִדְ ָרשֱ .אל ִהים לא י ִתְ ַא ַפקַ ,על ָכז ֹאת לא י ֱח ָרשִ .א ְספּו ִלי
שקֹוט ֲעדי י ִשְ קֹוט ,דַ ם ַהנָ ִביא
ַהכ ֹ ֲהנִיםְ ,והֹו ִציאּום ִמבית י ָּהְ .ולא א ְ
ז ְ ַכ ְרי ָהַ .ויֶ ֶרב ְּב ַבת יְּהּודָׁ ה ,תַ אֲ נִּיָׁה ַואֲ נִּיָׁה ,אֹויָׁה ִּלי אֹויָׁה:
שים ְלמאֹותּ ,ו ַבחּו ִרים ְל ִרבֹואֹותַ .ויֹורד ַלט ַבח ,כ ֹ ֲהני י ְה ֹ ָוה
שי ִ
דָ ַקר י ְ ִ
ְצ ָבאֹותְ .ותִ ינֹוקֹות של בית ַרבְ ,ועיני ָאבֹות רֹואֹותְ .ואין שקט ְלדָ ם
ש ַמע,
נָ ִקיַ ,וי ְ ִהי ְלמֹופת ּו ְלאֹותְ .וחרב זָר נֹוקמתְ ,ו ַה ִק ְרי ָה הֹו ִמי ָהְ .ונִ ְ
הי ָהַ .ויֶ ֶרב ְּב ַבת יְּהּודָׁ ה ,תַ אֲ נִּיָׁה ַואֲ נִּיָׁה ,אֹויָׁה ִּלי
קֹול נִ ְהי ָהְ .ו ָכמֹוהּו לא ָ
אֹויָׁה:

ש ַפְך ַעל דַ ם נָ ִקי ,את דָ ָמם
שדַ י ִםְ .ו ָ
שיםִ ,עם יֹונְקי ָ
הֹו ִסיף ַל ֲהרֹוג נָ ִ
שא
ַכ ַמי ִםְ .ודָ ם עֹולה בין דְ מיהםְ ,כי ָם ִויאֹור מִ ְצ ַרי ִםֲ .עדי נָ ָ
ש ַלי ִם.
ש ַמי ִםַ .וי ֹאמר ֲהלא דַ י ְלדָ םִ ,ב ְבנֹות י ִרּו ָ
נְבּוזַ ְר ֲאדָ ן ,עינָיו ַל ָ
ש ַקט ,דָ ם נָ ִקיְ ,וחרב נָ ָקם
ש ְבי ָהְ .וָאז ָ
שא ִרית ַה ִ
ֲה ָכ ָלה ַאתָ ה עֹושהִ ,ל ְ
ְר ָוי ָהַ .ויֶ ֶרב ְּב ַבת יְּהּודָׁ ה ,תַ אֲ נִּיָׁה ַואֲ נִּיָׁה ,אֹויָׁה ִּלי אֹויָׁה:
***

ש ֲחטּו
ש ְב ַעת ָבני ָהִ ,כי נִ ְ
ַבת ַע ִמי תְ י ִליל ִביגֹוני ָהַ ,על ַחנָה ְו ַעל ִ
ש ְב ָעתָ ם אל עיני ָהְּ ,ו ִּהיא נָׁ ְּפ ָׁלה ּו ֵמתָׁ ה ַעל ָׁבנֶי ָׁה:
ִ
שכּו ֲעזֹוב ָהאל ְו ַל ֲעבֹוד בלְ ,וה ִעידּו י ִחּוד ְלמ ִכין תבל ,איְך ֻעזְ ָבה
נִ ְמ ְ
עח
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ְלַא ְכזָר נַ ֲח ַלת חבלְ ,ודִ ְמעֹות אם יֹו ְרדֹות ַעל ָפני ָה.

נר מערבי
ְּו ִּהיא נָׁ ְּפ ָׁלה ּו ֵמתָׁ ה ַעל

ָׁבנֶי ָׁה:

שתַ ֲח ִויתָ ְלאל זָרֲ ,א ַכבדְ ָך
ַל ְבכֹור ָפתַ ח זָר ָהַא ְכזָרִ ,אם ת ֹאבה ְו ִה ְ
ּו ִב ְמלּו ָכה תְ ִהי נ ֱעזָר ,איְך א ֱעזֹוב אל ִב ְגבּו ָרה נאֱ זָרְ ,ב ַסי ִף ֻהתַ ז ר ֹאשֹו
הְּ .ו ִּהיא נָׁ ְּפ ָׁלה ּומֵ תָׁ ה ַעל ָׁבנֶי ָׁה:
שאֹוני ָ
ש ַקתְ הּו ִאמֹו ִב ְ
ְונִגְזַר ,נְ ָ
ְו ַלשנִי ִפיס ְברּו ַח אֹונֹוְ ,סגֹוד ְל ִפ ְס ִלי ִכי ָע ְצ ָמה י ַד י ְ ִמינֹו ,לא א ֱעב ֹד ִכי
השֹוכן ִב ְמעֹונֹוֲ ,אשר ָפדָ ה ְסגֻ ָלה ִממֹוני ָהְּ .ו ִּהיא נָׁ ְּפ ָׁלה ּו ֵמתָׁ ה
ִאם ְלי ָ ִחיד ַ
ַעל ָׁבנֶי ָׁה:

ְו ַל ָצ ִעיר נַָאם ַקח את ַט ַב ְעתִ יְ ,וַאל תִ ְבזה ְותַ קן את תַ ָקנָתִ יְ ,וַאל
שיבֹו לא
ש ַב ְעתִ יֱ ,ה ִ
שבּו ָעתִ י נִ ְ
י ֹא ְמרּו ְסגָנָי ִכי ָה ְפ ַר ְעתִ יְ ,ו ַלשקר ְ
הְּ .ו ִּהיא נָׁ ְּפ ָׁלה ּומֵ תָׁ ה ַעל ָׁבנֶי ָׁה:
ִב ְלשֹונִי א ֱענ ָ
***

שמִימָה ,וְדִ ְמעָתִ י עַל ְל ָחי ַי ַאז ְִרימָ הּ ,ובְיֹום זה נְהִי
איְך נָוִי ַחטָאתִ י ִה ְ
ָארימָה ,וְָּאהִּימָׁה ִּמיָׁמִּים יָׁמִּימָׁה:
נִ ְהי ָה ִ
ִירי נִבְדַ ל בָדֹול ,עַל בן ּובַת
ָאבל לב ְונִחּום חָדַ ל חָדֹולּ ,ו ִמכָל כְאב צ ִ
שמָעאל כ ֹהן גָדֹולְ ,לזָכ ְִרי ז ֹאת י ְקֹוד ְב ִלבִי ָאשִימָה ,וְָּאהִּימָׁה
ַרבִי י ִ ְ
ִּמיָׁ ִּמים יָׁמִּימָׁ ה:

עת נִשְבּו ְונָפְלּו ִלשְני ֲאדֹונִים ,וְהם שְכנִים זה ְל ֻעמַת זה חֹונִים,
ש ְפחָה
שבִיתִ י ִ
ש ְבי ַת צִיֹונִיםָ ,
ַוי ְ ַספְרּו זה לָזה ִענְיָנִים ,חַד ָאמַר ִמ ִ
שנִיםַ ,כ ְל ָבנָה ְבזִיו ּו ְק ַלסְתר ָפנִיםּ ,ובְתַֹאר ִכ ְקצִיעָה וִימִימָה,
ְלבּושָה ָ
וְָּאהִּימָׁ ה ִּמיָׁמִּים יָׁמִּימָׁ ה:

שנַי ִםְ ,בעַד ַעבְדֹו סִפר לֹו ִכ ְפ ַלי ִם ,גַם ֲאנִי בָאתִ י
וְרעהּו ְב ִענְי ָן זה פִי ְ
שבִיתִ י עבד עִם י ְפה עינַי ִם ,כַשמש בְתָ קְפֹו עת
שבִי י ְרּושָלַ ִםָ ,
ִמ ְ
ש ַמי ִם ,לְשמַע
ָצה ֳַרי ִם ,ב ֹא נְזַּוְגם ּונְ ַחלְקם ִבנְתַ י ִםַ ,ה ְולָדֹות כְכֹוכְבי ַה ָ
עט
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א ֹזן תִ ַצ ְלנָה ָאזְנַי ִםְ ,בזָכ ְִרי ז ֹאת את מַדַ י ַאפ ְִרימָה,

לתשעה באב
וְָּאהִּימָׁ ה ִּמיָׁמִּים

יָׁ ִּמימָׁה:

כְש ִה ְסכִימּו עַל ז ֹאת שְניהם יַחַדְ ,ולָערב זִּוְגּום בְחדר אחָד,
ְו ָה ֲאדֹונִים בַחּוץ מ ְַרנְנִים יַחַד ,וְהם ִב ְפנִים מְקֹונְנִים ְב ַפחַת ָו ַפחַד,
ּובְתּוגָה ַו ֲאנִינָה ּוב ְִרעִימָה ,וְָּאהִּימָׁה מִּ יָׁמִּ ים יָׁמִּימָׁ ה:
ש ְפחָה יִנָשאְ ,והִיא גַם
זה יִסְפֹוד בִיקֹוד לבָב י ִ ְמסה ,נִין ַאהֲר ֹן איְך ְל ִ
הִיא תְ יילִיל בְתִ ג ְַרת שֹוסה ,בַת יֹוכבד איך לְעבד תִ נָשאְ ,ביִש ְָראל
כָז ֹאת לא תעָשה ,עַד ב ֹקר ִב ְכי ָתָ ם לא הִדְ מִימָה ,וְָּאהִּימָׁ ה מִּ יָׁמִּים יָׁ ִּמימָׁה:
ְב ַה ְצפִירֹו זה את זה ִהכִירּו ,אֹוי ָאחִי וְאֹוי ָאחֹות ִהגְבִירּו ,נִתְ ַחבְקּו
שְניהם עת ִהזְכִירּו ,עַד יָצְָאה נִשְ ָמתָ ם בְאימָה ּובְתּוגָה ּו ִבנְהִימָה ,עַל
אלה יִבְכּו עָש ְכסִיל ְוכִימָה ,וְָּאהִּימָׁה מִּ יָׁמִּים יָׁמִּ ימָׁ ה:
***

אֶ ְּב ֶכה ְּו ַעל שד זְּבּו ַלי ,נֹוזְּ ַליֵ ,עינַי ְּב ֵרכֹות ְּכאּו ַליַ ,א ְּל ַלי:
ש ָמעאל ְו ַהגְ ִרים
שהְ ,לי ִ ְ
שנְ ִאים ְרטּו ָ
שהְ ,בי ַד ְמ ַ
אבְכה ָלָארץ ַהקְ דֹו ָ
ירי נְ ַק ַלי נֹו ֲח ַלי ,י ָ ְרשּו נְאֹות ָכל ְגבּו ַליַ ,א ְל ַלי .אֶ ְּבכֶה
שהָ ,היּו ְצ ִע ַ
י ְ ֻר ָ
ְּועַל שד זְּבּולַי ,נֹוזְּ ַליֵ ,עינַי ְּב ֵרכֹות ְּכאּו ַליַ ,א ְּל ַלי:

אבְכה ְל ִמ ְקדָ ש ּו ְלבית אל ,הֹוי ֲא ִריאל ֲא ִריאל ,א ְצ ַעק ֲהיש פֹודה
ש ַליַ ,א ְל ַלי .אֶ ְּבכֶה
ש ַלי ,אין עֹוד ְמ ַמשל מְ ָ
ְוגֹואלָ ,חתְ מּו קץ ְגאּו ַלי ,מֹו ְ
ְּועַל שד זְּבּולַי ,נֹוזְּ ַליֵ ,עינַי ְּב ֵרכֹות ְּכאּו ַליַ ,א ְּל ַלי:

אבְכה ְללּוחֹות ְוָארֹוןּ ,ו ְל ִציץ נזר ַא ֲהר ֹן ,אפֹוד ְוַא ְבני זִ ָכרֹוןַ ,פ ֲעמֹון
הי ַעל נְ ָב ַליַ ,א ְל ַלי .אֶ ְּבכֶה ְּועַל שד
שב קֹול נְ ִ
ְבשּולי ְמ ִעי ַליְ ,לכ ַליָ ,
זְּבּולַי ,נֹוזְּ ַליֵ ,עינַי ְּב ֵרכֹות ְּכאּו ַליַ ,א ְּל ַלי:

ש ְל ָחן ּו ְמנֹו ָרה ְטהֹו ָרה ,ח ֹשן ְואפֹוד ְואבן י ְ ָק ָרה,
אבְכה ְלדּו ָכן ַו ֲעזָ ָרהֻ ,
פ
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אֶ ְּבכֶה ְּועַל שד

זְּבּולַי ,נֹוזְּ ַליֵ ,עינַי ְּב ֵרכֹות ְּכאּו ַליַ ,א ְּל ַלי:

שיר ְל ִוי ִים ְו ִרנָה ,מלְך
אבְכה ְל ִפ ְרחי ְכ ֻהנָהָ ,אנּוד ְלַאנְשי ֱאמּונָהּ ,ו ְל ִ
ש ַליַ ,אי ָם ְל ַפלס ַמ ְע ָג ַליַ ,א ְל ַלי .אֶ ְּבכֶה ְּועַל שד זְּבּולַי,
ְונָ ִביא ְפ ִלי ַלי ,מֹו ְ
נֹוזְּ ַליֵ ,עינַי ְּב ֵרכֹות ְּכאּו ַליַ ,א ְּל ַלי:
***

יְּהּודָׁ ה ְּויִּשְּ ָׁראֵ ל ,דְ עּו מַר לִי מְא ֹד .לָכן ְבחַט ֹאתַ יֲ ,אנִי א ְרעַד ְרעֹוד:
שמַע בְכֹות .וְעת שְחֹוק א ְראהֲ ,אזַי אסְלֹוד
י ִ ְחיה ְל ָבבִי בִי ,בְעת א ְ
סְלֹוד:
שפָחֹותְ ,וגָדְ דּו בָם
בן ָאח וְָאחֹות אם ,וְַאף גַם כָל שְאר ,תִ בְכּו לְמִ ְ
גְדֹוד:
שים ְבכּוַ .ו ֲאנִי ְב ִב ְכי ָתִ י ֲאזַי ַאח ֲִריד
שיםְ ,וגַם נָ ִ
דֹוד טֹוב ְו ָכל אִ י ִ
חָרֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
ש ְמחָתִ י בְעֹוד .אזְכֹור ְל ִמקְדָ ש כִיֲ ,אבַדְ נּוהּו ָאבֹוד:
ָחס ְָרה נְגִינָתִ יְ ,ו ִ
ָׁחס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה ְק ִהלַת אל ,וְלֹומְדי דַ ת וָדִ יןַ .על ז ֹאת י ְהּודָ ה קּוםְ ,ויִש ְָראל
סְפֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
שמְדּו שָמֹוד:
ָחס ְָרה ְוגַם ָקצ ְָרה ,יְחִידָ תִ י לְרֹובַ .אבְדָ ן ְקהִלֹותַ יְ ,ונִ ְ
ָׁחס ְָּׁרה.
ִיריםּ ,ומָחֹול גַם ְרקֹוד:
ָחס ְָרה י ְדִ יעָתִ י ,בְקֹורֹות ַהזְמַן .אמְַאס ְבקֹול ש ִ
ָׁחס ְָּׁרה.
שי ָה – ְוצַר .ה ַָרג ְבחִיריהם ,כְמֹו צ ֹאן
ָחס ְָרה ֲע ַצת לֹומְ דִ ים ,לְתּו ִ
פא
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ַועֲרֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
שכְחּו .הּוא לִי כְמֹו ַא ְכזָר ,וְהמַר לִי מְא ֹד:
ָחס ְָרה ֲחנִינַת אל ,ו ְַר ֲחמָיו נִ ְ
ָׁחס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה זְכּות ָאבֹות ,וְלא תָ לִיץ ְבעַד .ז ְַרעָם ְוסַף ִגזְעָםְ ,ונח ְרדּו חֲרֹוד:
ָׁחס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה ְצנִיעּות כָל ,נְשי יַהֲדּות בְיֹום .נָפְלּו ְבי ַד ז ִָריםְ ,ו ָקפְדּו בָם
ְקפֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה נ ָח ַמת כָל ,י ְהּודָ ה כִי יאּושָ .צמַח ְבלִבֹותָ ם ,וְנ ֱעקַד בָם עָקֹוד:
ָׁחס ְָּׁרה.
הֹורגִים בְניַ .עמִי ְוגַם גֹוזְלִים ,וְחֹושְדִ ים בָם
ָחס ְָרה ְפקֻדַ ת אל ,עֲלי ְ
חֲשֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
תֹורהְ ,ו ַה ִמ ְצוָה אֲ שר .עִם רֹוב גְאֹון ז ִָרים ,שְכּוחָה
ָ
ָחס ְָרה אֱמת
ִמלְמֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה ְמתִ יקּות ִמ-בְני ַעמִי וְלאָ .חס ְָרה מ ְִרירּותָ ם ,וְתִ שְקֹוד בָם
שקֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
ְ
ָחס ְָרה עֲרבּותָ ם ,וְטֹובָתָ ם ְוכָלָ .ח ְכ ַמת ַחכְמיהם ,וְנחלְדָ ה חֲלֹוד:
ָׁחס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה תְ שּובַת אלְ ,ל ַצ ֲע ָקתָ ם וְאין .עֹונה וְאין חֹומלְ ,ונִלְָאה ִמפְקֹוד:
ָׁחס ְָּׁרה.
שכִינָה מִ -שְכֹון ַמטָה בְתֹוְךִ .מ ְקדָ ש ְויִש ְָראלְ ,וחָדְ לָה מִן ְרבֹוד:
ָחס ְָרה ְ
ָׁחס ְָּׁרה.
פב
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ָחס ְָרה עֲנֹות קַדִ יש ,עֲני ַת ב ְָרכּו .בָתי כְנסִיֹות ,חֲרבִים ִמי ְסֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
ִירת צּור ,י ְה ֹוָה ְצבָאֹות .י ָּה ואלהִים אלְ ,ושִין דָ לת וְיֹוד:
ָחס ְָרה זְכ ַ
ָׁחס ְָּׁרה.
אּורים ְוגַם תֻ מִים ,וְצרּוף שם
ָחס ְָרה נְבּוָאה בִיְ ,ונִסְתָ ם כָל חָזֹוןִ .
בְסֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
תֹורה ,יְלָדִ ים עת גְמֹור .שַק אחְגֹור עַל ז ֹאת ,וְאפְדנּו
ָחס ְָרה הֲגֹות ָ
ָאפֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
שבָת ,כְבֹוד מֹועד בְכן .ח ֹשְך ְוקַדְ רּות קַח ,י ְצּועְֲך בֹו
ָחס ְָרה כְבֹוד ַ
ְרפֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה עֲרבּות קֹולַ ,חזָנִים ִמזְמֹורַ .מ ְפטִיר ּומּו ָצנִיףְ ,וגַם ַפיְטָן לְחֹוד:
ָׁחס ְָּׁרה.
ָחס ְָרה כְבֹוד ַמלְכּות ,י ְהּודָ ה עַד מְלֹוְךָ .האִיש בְנֹו דָ וִד ,יְחַיה עַם
בְסֹודָׁ :חס ְָּׁרה.
***

ֵעינִּי ֵעינִּי יֹו ְּרדָׁ ה ַמיִּםַ ,על ָׁח ְּר ַבן יְּרּושָׁ ָׁליִּם:
שי ְודָ ִמיְ ,ליֹושב
שפ ְֹך נַ ְפ ִ
אבְכה לי ִלי ְויֹומִ יַ ,על ַח ְללי ַבת ַע ִמיְ ,וא ְ
יֹורדָׁ ה מַ יִּם ,עַל ח ְָּׁרבַן יְּרּושָׁ ָׁליִּם:
ש ָמי ִם .עֵינִּי עֵינִּי ְּ
ַב ָ
ש ַבר ָכל ִכינֹור ְונבל ,נָצּור ָע ַלי ַככבלִ ,ל ְבני
ירי ְלאבל ,נִ ְ
ש ִ
נ ְה ַפְך ָכל ִ
יֹורדָׁ ה מַ יִּם ,עַל ח ְָּׁרבַן יְּרּושָׁ ָׁליִּם:
י ְהּודָ ה ְוא ְפ ָרי ִם .עֵינִּי עֵינִּי ְּ
ש ָרקּוְ ,וגַם ָס ְפקּו
ָעלַי ָצ ִרים ָצ ָחקּוְ ,ו ָכ ֲא ִרי שן ָח ָרקּוּ ,ו ְב ִפיהם ָעלַי ָ
יֹורדָׁ ה ַמיִּם ,עַל ח ְָּׁרבַן יְּרּושָׁ ָׁליִּם:
ַכ ָפי ִם .עֵינִּי עֵינִּי ְּ
פג
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ש ִאי נָא אם ַעל ָבנִיםַ ,בחּו ִרים ּוזְקנִיםְ ,וגַם יֹונְקי
י ְ ָל ָלה נְ ִהי ְו ִקינִיםְ ,
יֹורדָׁ ה ַמיִּם ,עַל ח ְָּׁרבַן יְּרּושָׁ ָׁליִּם:
שדָ י ִם .עֵינִּי עֵינִּי ְּ
ָ
זָנַח ֲאד ֹנָי ִמזְ ְבחֹו ,נִאר ִמ ְקדַ ש ְמנּוחֹוַ ,גם ִה ְס ִגיר ְבי ַד זֹונְחֹו ,חֹומֹות
יֹורדָׁ ה מַ יִּם ,עַל ח ְָּׁרבַן יְּרּושָׁ ָׁליִּם:
ש ָלי ִם .עֵינִּי עֵינִּי ְּ
י ִרּו ָ
ש ָעה ַלח ֹדשָ ,רפּו ָכל
יֹום ה ֱח ִריב ַצר ק ֹדשִ ,ציֹון ִעיר ַהק ֹדשְ ,בָאב ְבתִ ְ
יֹורדָׁ ה ַמיִּם ,עַל ח ְָּׁרבַן יְּרּושָׁ ָׁליִּם:
י ָדָ י ִם .עֵינִּי עֵינִּי ְּ
***

ָׁה ַר ְּגתָׁ ְּביֹום אַ ֶפך ,טָׁ ַב ְּחתָׁ ֹלא ָׁח ָׁמ ְּלתָׁ :
שית גֹוי ָקדֹוש ָהי ִינּוְ ,ל ַמ ְל ֲאכי י ְהֹוָה דָ ִמינּוְ ,ו ַעתָ ה ַכצ ֹאן תָ ִעינּו,
מר א ִ
ְו ָע ַב ְרנּו ַעל ִמ ְצֹותיָך .ה ַָׁרגְּתָׁ בְּיֹום אַ פֶך ,טָׁ ַבחְּתָׁ ֹלא חָׁמָׁ לְּתָׁ :
ש ְרקּו שן ָע ַלי
שברָ ,
שה יֹושבת ַעל ַמ ְ
ָבא ָעלינּו שבר ַעל שברְ ,כ ִא ָ
ָכל עֹוברּ ,ו ָבאּו ְבנַ ֲח ָלתָך .ה ַָׁרגְּתָׁ בְּיֹום אַ פֶך ,טָׁ ַבחְּתָׁ ֹלא חָׁמָׁ לְּתָׁ :
שָאר
שה אם ַעל ָבנִיםְ ,לק ַרח ַב ַלי ְ ָלה חֹונִיםְ ,
ְמ ָצאּונִי רֹוב י ְגֹונִיםֻ ,ר ְט ָ
צ ֹאן ַמ ְר ִעיתָך .ה ַָׁרגְּתָׁ בְּיֹום אַ פֶך ,טָׁ ַבחְּתָׁ ֹלא חָׁמָׁ לְּתָׁ :
ָה ְרגּו ָבנּו ָכל א ֹי ְבינּוָ ,ל ְקחּו ָכל ַמ ֲח ַמדי עינינּוּ ,ו ְברֹוב ָכל ַחט ֹאתינּו,
ה ֱח ִריבּו ִמ ְקדָ שָך .ה ַָׁרגְּתָׁ בְּיֹום אַ פֶך ,טָׁ ַבחְּתָׁ ֹלא חָׁמָׁ לְּתָׁ :
ש ְקתִ י
ששֹונִיּ ,ו ְבליל נְדֹוד ַר ְעיֹונִיָ ,ח ַ
ִקדְ מּונִי י ְמי עֹונִיְ ,ו ָע ַרב ָכל ְ
ִל ְראֹות ָפניָך .ה ַָׁרגְּתָׁ בְּיֹום אַ פֶך ,טָׁ ַבחְּתָׁ ֹלא חָׁמָׁ לְּתָׁ :
***

שבּוי ַת
שי ָחרבַ ,וי ְנַ ֲהגּונִי ְ
שמּו קִ ְרי ַת ְמשֹו ִ
זְאבי ערב ְו ָכל ד ֹב אֹורבָ ,
חרבְ ,ואין דָ ן דִ ינִי ְו ִרי ִבי י ָרבְּ ,ו ִּהנְּנִּי יֹו ָׁנה שְּ חֹו ָׁרה ָׁכעֹו ֵרב ,יַ ַען
ֵביתִּ י אֲ שֶ ר הּוא ָׁח ֵרב:
פד
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שי ַמי ִם ִל ְבכֹות ְו ִל ְספֹודְ ,ל ִמ ְקדָ ש מֹו ַרש ָקַאת ְו ִקפֹודַ ,מה ִלי
ר ֹא ִ
ִל ְספֹוד ִל ְב ִכי ְו ִל ְרפֹודִ ,ב ְראֹות תְ ָר ִפים תַ ַחת אפֹודְ ,ונגַע נִ ְרָאה ב ֹקר
הָארֹון ְולֹוחֹות חֹורבְּ .ו ִּהנְּנִּי יֹונָׁה שְּ חֹו ָׁרה ָׁכעֹו ֵרב ,יַ ַען ֵביתִּ י
ָוערבְ ,בבית ָ
אֲ שֶ ר הּוא ָׁח ֵרב:

ח ְט ִאי ִב ְמ ַר ְג ִלים ִב ְב ִכי ְודִ ְמ ָעהְ ,לקֹול מֹו ִציאי דִ ָבה ָר ָעהִ ,מנְוה ק ֹדש
שם ִלי ִב ְכי ָה ְלדֹורֹות ְקבּו ָעהּ ,ו ַבת י ְהּודָ ה ֲאנִי י ָרבִ ,כי
אֹותִ י ִהתְ ָעהְ ,ו ָ
י ִנָטּו ִצ ְללי ָערבְּ .ו ִּהנְּנִּי יֹונָׁה שְּ חֹו ָׁרה ָׁכעֹו ֵרב ,יַ ַען ֵביתִּ י אֲ שֶ ר הּוא ָׁח ֵרב:
י ָ ְרדּו ְפ ָל ִאים ְבני ע ְליֹוןַ ,וי ִתְ ַמ ְכרּו מאין ִפדְ יֹוןְ ,בצאת ה ָהדָ ר ִמן ַבת
ש ָכן
ִציֹוןְ ,ו ָכבֹוד ָג ָלה מ ַא ִפ ְריֹוןְ ,ב ִהתְ עֹולל ָכל ֲא ַס ְפסּוף ְוערבְ ,ב ִמ ְ
ה ָקרבְּ .ו ִּהנְּנִּי יֹונָׁה שְּ חֹו ָׁרה ָׁכעֹו ֵרב ,יַ ַען ֵביתִּ י אֲ שֶ ר הּוא ָׁח ֵרב:
י ְהֹוָה ְו ָכל ַ
שלּו ְו ִה ְסתֹו ְללּו,
ָה ְלכּו י ָ ַמי ְבי ָגֹון ְו ָכלּוִ ,כי לא אצא ַו ֲאנִי ָכלּואְ ,וא ֹ ְו ַבי ָ
ּו ָבנִים ָגלּו ַוי ִתְ נַ ְצלּו ,עדְ י ָם ְוהּו ַבל תְ שּו ָרה ְל ָקרב ,אַ שּור ַלמלך י ָרב.
ְּו ִּהנְּנִּי יֹונָׁה שְּ חֹו ָׁרה ָׁכעֹו ֵרב ,יַ ַען ֵביתִּ י אֲ שֶ ר הּוא ָׁח ֵרב:
***

שֹומְרֹון קֹול תִ תן ְמצָאּונִי עֲֹונַי ,לְארץ ַאחרת יְצָאּונִי ָבנָי ,וְָא ֳה ִליבָה
ַארמֹונָי ,וַתאמֶר צִּיֹון ֲעזָׁ ַבנִּי יְּה ָׁוה:
תִ זְעַק נִש ְְרפּו ְ
שב ְִרי ּו ְל ָח ְלי ִי,
שבְרְך ְל ִ
לא לְָך ָא ֳהלִיבָה חֲשֹוב ָענְיְך ְכ ָענְי ִי ,הֲתַ ְמשִילִי ִ
שי ִיְ ,וקָם ָעלַי ַכ ְחשִי ְו ָענָה בִי מ ְִרי ִי,
סּורה ָבגַדְ תִ י ְב ָק ְ
ֲאנִי ָא ֳהלָה ָ
שי ִי ,וְתִ גְלַת ִפלְאסר ָאכַל את פ ְִרי ִי ,חֲמּודֹותַ י
ש ַל ְמתִ י נִ ְ
ּו ְל ִמ ְקצָת יָמִים ִ
ש ְבי ִי ,דֹמִי
ש א את ִ
ִה ְפשִיט ְו ִהצִיל את עדְ י ִיְ ,ו ַל ֲחלַח ּו ְלחָבֹור נָ ָ
שנֹותַ י ְִך
ָא ֳהלִיבָה וְַאל תִ ְבכִי ְכ ִב ְכי ִיֲ ,אנִי נַדְ תִ י ל ְִרחֹוק וְדַ י לִי ז ֹאת דַ י ִיְ ,
שנָי ,וַתאמֶר צִּיֹון ֲעזָׁ ַבנִּי יְּהוָׁה:
ָארכּו ָ
ָארכּו וְלא ְ
ְ
ְעּורי כְָא ֳהלָה ָבגַדְ תִ י ,דֹמִי
ְמשִיבָה ָא ֳהלִיבָה ֲאנִי כן מ ַָרדְ תִ יּ ,ו ְבאַלּוף נ ַ
ָא ֳהלָה כִי י ְגֹונִי ֻפקַדְ תִ י ,נָדַ דְ תְ ַאתְ ַאחַת ו ְַרבֹות נָדַ דְ תִ י ,הִנה ְבי ַד
פה
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ש ִבי ָה ֲענִי ָה ְלבָבל י ַָרדְ תִ יְ ,ונִש ְַרף הַהיכָל
ַכשְדִ ים ַפ ֲע ַמי ִם נִ ְלכַדְ תִ יּ ,ו ְ
שבְתִ י ְלצִיֹון עֹוד
שנָה ְבבָבל נִ ְפקַדְ תִ יְ ,ו ַ
ש ְבעִים ָ
אֲשר בֹו נִ ְכבַדְ תִ יּ ,ו ְל ִ
וְהיכָל יִסַדְ תִ י ,גַם ז ֹאת ַה ַפעַם מְ עַט לא ָעמַדְ תִ י ,עַד ְל ָק ַחנִי אֱדֹום
ְו ִכ ְמעַט ָאבַדְ תִ יְ ,ועַל כָל הָָארץ נָפֹוצּו הֲמֹונָי ,וַתאמֶר צִּיֹון ֲעזָׁ ַבנִּי יְּהוָׁה:
***

ש ִמי ָעהּ ,ו ִמ ְספד ַמר ַא ִבי ָעהְ ,ו ָכל ַעי ִן ַאדְ ִמי ָעהִּ ,מי יִּתֵ ן
קֹול י ְ ָל ָלה ַא ְ
ראשִּ י ַמיִּם ְּו ֵעינִּי ְּמקֹור דִּ ְּמ ָׁעה:
ש ָו ִקיםְ ,ונַ ֲאקַ ת ָח ָלל נֹו ֲא ִקים,
קֹול י ְ ָל ָלה איְך צֹו ֲע ִקיםָ ,ב ְרחֹובֹות ּו ַב ְ
ש ְו ַעת ַבת ַע ִמי מארץ ַמ ְר ַח ִקיםַ ,על כן לא ַא ְר ִגי ָעה ,מִּ י יִּתֵ ן ראשִּ י
קֹול ַ
ַמיִּם ְּו ֵעינִּי מְּ קֹור דִּ ְּמ ָׁעה:

ש ַמע ְב ָכל עברְ ,ו ַגם י ָד ַעל ֲח ָל ַצי ִם
קֹול י ְ ָל ָלה ְוקֹול שבר ,איְך נִ ְ
ירי ֲח ָל ִלים שֹו ְכבי קברְ ,לז ֹאת
ָר ִאיתִ י ָכל גברַ ,על ִכי נִ ְמ ְלָאה ִע ִ
שי ָאנִי ָעה ,מִּ י יִּתֵ ן ראשִּ י ַמיִּם ְּו ֵעינִּי מְּ קֹור דִּ מְּ ָׁעה:
ר ֹא ִ
קֹול י ְ ָל ָלה איְך מְ קֹונְנִים י ַ ַחד ָאבֹות ּו ָבנִים ,אי ָכה ְלי ָרקֹון נה ְפכּו ָכל
ה ִגי ָעה ,מִּ י יִּתֵ ן ראשִּ י מַ יִּם ְּו ֵעינִּי ְּמקֹור
ש ִבי ָעה ַעד ַצ ָּואר ִ
ָפנִיםִ ,כי חרב ִה ְ
דִּ ְּמ ָׁעה:
***

קינה על עשרה הרוגי מלכות

ש ְפ ָכהִ ,כי ְב ָלעּונּו זְא ִבים ְכעּוגָה ְב ִלי
שי ָע ַלי א ְ
אלה אזְ ְכ ָרה ְונַ ְפ ִ
ֲהפּו ָכהִ ,כי ִבימי קי ָסר לא ָע ְלתָ ה ֲארּו ָכהַ ,ל ֲעשָׁ ָׁרה ֲהרּו ֵגי ְּמלּו ָׁכה:
ְב ָל ְמדֹו ספר ִמ ִפי ְמשּולי ֲער ַמתְ ,וה ִבין ְודִ ְקדק ְבדָ ת ְרשּו ַמתּ ,ו ָפתַ ח
שב ְמזִ ַמתְּ ,וגֹונֵב אִּ יש ּו ְּמ ָׁכרֹו ְּונִּ ְּמ ָׁצא ְּביָׁדֹו מֹות
ש ָפ ִטים ְו ָח ַ
ְב ִאלה ַה ִמ ְ
יּו ָׁמת:
פו
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ָג ַבּה לב ְב ִלי ַ ַעל עֹובד ֱא ִלי ִליםְ ,ו ִצ ָּוה ְל ַמֹּלאת ַפ ְל ְט ִרינ ֹו ַמנְ ָע ִליםְ ,ו ָק ָרא
ש ָרה ֲח ָכ ִמים ְגדֹו ִליםְּ ,מ ִּבינֵי דָׁ ת ּוטְּ ָׁע ֶמי ָׁה ְּב ִּפ ְּלפּו ִּלים:
ַל ֲע ָ
ש ָפט זה ַל ֲאשּורֹוְ ,וַאל תְ ַע ְּותּוהּו דִ ין ָכזָב ְלָא ְמרֹוִ ,כי ִאם
דִ ינּו ִמ ְ
הֹו ִציאּוהּו ַל ֲא ִמתֹו ְואֹורֹוִּ ,כי יִּ ָׁמ ֵצא אִּ יש גֹונֵב נֶ ֶפש ֵמאֶ ָׁחיו ִּמ ְּבנֵי
יִּשְּ ָׁראֵ ל ְּו ִּהתְּ ַע ֶמר בֹו ּו ְּמ ָׁכרֹו:
שיבּוהּו ּומת ַה ַגנָב ַההּוא ,נַָאם ַאיה אֲ בֹותיכם ֲאשר אֲ ִחיהם
הם ֱה ִ
ש ְמעא ִלים ְס ָחרּוהּוּ ,ו ְּב ַעד נַ ֲע ַליִּם נְּתָׁ נּוהּו:
ְמ ָכרּוהּוְ ,לָא ְר ַחת י ִ ְ
ש ַמי ִם ֲעליכםִ ,כי ִמימֹותָ ם לא נִ ְמ ְצאּו ָככםְ ,ו ִאם הם
ְו ַאתם ק ְבלּו דִ ין ָ
ַחי ִים הבאתִ י דִ י ָנם ִל ְפניכםְּ ,ואַ תֶ ם תִּ שְּ אּו ֲעֹון אֲ בֹותֵ י ֶכם:
שה י ָ ִמיםַ ,עד שנדַ ע ִאם ַהדָ ָבר נִגְזַר ִמ ְמרֹו ִמיםְ ,ו ִאם
של ָ
זְ ַמן תְ נָה ָלנּו ְ
ֲאנַ ְחנּו ַחי ָ ִבים ַואֲ ש ִמים ,נְּ ַק ֵבל ְּגזֵ ַרת ָׁמ ֵלא ַר ֲח ִּמים:
שאּו
שע כ ֹהן ָגדֹול נָ ְ
ש ָמעאל בן ֱא ִלי ָ
ָחלּו ְוזָעּו ְונָעּו ֻכ ָלמֹוַ ,על ִר ִבי י ִ ְ
עינימֹוְ ,ל ַהזְ ִכיר את ַהשם ַל ֲעלֹות ַל ֲאדֹונימֹוָׁ ,לדַ ַעת אִּ ם יָׁ ְּצָאה
ַה ְּגזֵ ָׁרה ֵמאֵ ת אֱ ֹל ֵהימֹו:
שַאל את
ש ָמעאל את ַע ְצמֹו ְו ִהזְ ִכיר את ַהשם ְב ִסלּודִ יםְ ,ו ָ
ִט ַהר ִר ִבי י ִ ְ
ַה ַמ ְל ָאְך ְלבּוש ַה ַבדִ יםְ ,ונַָאם ַק ְבלּו ֲח ָכ ִמים ַצדִ י ִקים ִוידִ ידִ יםִּ ,כי
שָׁ ַמ ְּעתִּ י ֵמאֲ חֹו ֵרי ַה ַפ ְּרגֹוד ִּכי ְּבזאת אַ תֶ ם נִּ ְּל ָׁכדִּ ים:
ש ָמעאל ְו ִה ִגיד ַל ֲחב ָריו ַמ ֲא ַמר ָהאלְ ,ו ִצ ָּוה ְב ִלי ַ ַעל ְל ָה ְר ָגם
י ָ ַרד ִר ִבי י ִ ְ
ש ָראלִּ ,ר ִּבי
שנַי ִם מהם הֹו ִציא תְ ִח ָלה שהם ְגדֹולי י ִ ְ
ְבכ ֹ ַח ָואלּ ,ו ְ
יִּשְּ ָׁמ ֵעאל ֶבן אֱ ִּלישָׁ ע ְּו ַר ָׁבן שִּ ְּמעֹון ֶבן ַג ְּמ ִּליאֵ ל:
שרת ְלדַ ר
ְכרֹות ר ֹאשֹו תְ ִח ָלה ִה ְר ָצה ִממנּו ִל ְבעֹון ,מ ְראֹות ְבמִ יתַ ת ְמ ָ
ָמעֹוןְּ ,ל ַה ִּפיל גֹו ָׁרלֹות ִּצ ָּׁוה ִּצ ְּפעֹון ְּונָׁ ַפל ַהגֹו ָׁרל ַעל ַר ָׁבן שִּ ְּמעֹון:
פז
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ש ָמעאל ְבקֹול מַ ר
שפֹוְך דָ מֹו ִמ ַהר ְכשֹור ָפרְ ,ו ָצ ַרח ָע ָליו ִר ִבי י ִ ְ
ִל ְ
ַכשֹו ָפרַ ,ה ָלשֹון ַה ְמ ַמהרת ְלדַ בר ִא ְמרי שפר ,אֵ י ָׁכה לֹו ֶח ֶכת אֶ ת
ֶה ָׁע ָׁפר:
ַמר ְמא ֹד ָב ָכה ָע ָליו ַב ֲח ָרדָ הַ ,בת ְב ִלי ַ ַעל ְלקֹול ִב ְכי ָתֹו ָע ְמדָ ה ,תֹוַאר
י ָ ְפיֹו ְב ִל ָבה ָח ְמדָ הְּ ,ושָׁ אֲ ָׁלה ֵמאֵ ת ָא ִּבי ָׁה ִּמיתָׁ תֹו ְּל ַה ֲע ִּמידָׁ ה:
ש ֲא ָלה
שיט את עֹורֹו מ ַעל ָפנָיו ָ
נִאץ ְב ִלי ַ ַעל דָ ָבר זה ַל ֲעשֹותֹוְ ,ל ַה ְפ ִ
מ ִאתֹו ,לא א ַחר שֹונא דָ ָבר זה ַל ֲעשֹותֹוְּ ,ו ָׁצ ַרח ִּר ִּבי יִּשְּ ָׁמ ֵעאל ְּבקֹול
ַמר ְּליֹו ֵצר נִּשְּ ָׁמתֹו:
ש ְל ָמה אֹו ָרה,
ש ָכ ָרּה ,עֹוטה ַכ ַ
ש ְרפי ַמ ְע ָלה ָצ ֲעקּו ְב ָמ ָרה ,זֹו תֹו ָרה ְוזֹו ְ
ַ
ש ְמָך אל ָגדֹול ְונֹו ָראּ ,ו ְּמ ָׁח ֵרף ּו ְּמ ַגדֵ ף ַעל דִּ ְּב ֵרי תֹו ָׁרה:
אֹויב ְמנָאץ ִ
ש ַמי ִםִ ,אם י ִ ְהיה קֹול ַאחר א ְהפֹוְך עֹו ָלם ְל ַמי ִם,
ָענְתָ ה ַבת קֹול ִמ ָ
שית ֲהדֹו ַמי ִםְּ ,גזֵ ָׁרה ִּהיא ִּמ ְּל ָׁפנַי ַק ְּבלּו ָׁה ְּמ ַקיְּ ֵמי דַ ת
ְלת ֹהּו ָוב ֹהּו ָא ִ
יֹו ָׁמיִּם:
ְפ ִקידִ ים נה ְרגּו ְמַא ֲחרי שבת ָבתי ְכנ ִסיֹותְ ,מל ִאים ִמ ְצוֹות ָכ ִרמֹון
שים ְב ָכל זָ ִויֹותְ ,ו ִצ ָּוה ְלהֹו ִציא ִר ִבי ֲע ִקי ָבא דֹורש ִכתְ רי אֹותִ יֹות,
ְודֹו ְר ִ
ְּו ָׁס ְּרקּו אֶ ת ְּבשָׁ רֹו ְּב ַמ ְּס ֵרקֹות שֶ ל ִּפי ִּפיֹות:
ִצ ָּוה ְלהֹו ִציא ִר ִבי ֲחנַנְי ָה בן תְ ַרדְ יֹון ִמבית אּו ַלמֹוַ ,ב ֲח ִבילי זְמֹורֹות
שמּו ַעל ִלבֹו ְל ַעכב ַע ְצמֹוִּ ,מיַד נִּשְּ ַרף
ָכ ְרכּו ָג ְלמֹוּ ,ו ְספֹוגִין של צמד ָ
ְּו ֵס ֶפר תֹו ָׁרה ִּעמֹו:
ש ַמי ִם ָמ ְסרּו
ש ַפְךְ ,לשם ָ
קֹונְנּו ַעם לא ַא ְל ָמןִ ,כי ֲענָ ִוים הֹו ָרגּו ְו ֻ
ַע ְצ ָמןַ ,כ ֲה ֵרי ַגת ִּר ִּבי ֻח ְּצ ִּפית ַה ִּמתּו ְּר ְּג ָׁמן:
שמֹועְ ,ותַ זִיל ָכל ַעי ִן ד ַמע דְ מֹו ַעְ ,וי ָהפְך
ְר ָעדָ ה ת ֱאחֹוז ָכל שֹו ְמעי ָ
פח
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ש ֲעשּו ַעַ ,על ֲה ֵרי ַגת ִּר ִּבי אֶ ְּל ָׁעזָׁר ֶבן שַ מּו ַע:
ְלאבל ָכל ַ
ש ֲחתּונּו ְבני ֲעדִ ינָה שֹומ ָמהְ ,והרעּו ָלנּו ִמ ָכל ַמ ְלכי ָה ֲאדָ ָמהְ ,ו ָה ְרגּו
ִ
ִממנּו ַכ ָמה ְו ַכ ָמהַ ,כ ֲה ֵרי ַגת ִּר ִּבי יְּהּודָׁ ה ֶבן דָׁ ָׁמא:
תָ ְקפּו ָעלינּו ִמ ְצוֹות ְל ָהפרּ ,ומ ֲאנּו ָל ַק ַחת הֹון ָוכ ֹפרִ ,כי ִאם נַ ְפשֹות
הֹוגי ִא ְמרי שפרְּ ,כמֹו ִּר ִּבי יְּשֵ ָׁבב ַהּסֹו ֵפר:
שקּונִי רֹוש ּו ַמר
י ְ ִחיתּונִי צֹו ְר ַרי ּו ְמ ַענַיּ ,ו ִמ ְלאּו ְכר ָסם מ ֲעדָ נַיְ ,ו ִה ְ
ְו ַל ֲענַיַ ,ב ֲה ֵרי ַגת ִּר ִּבי ֲחנִּינָׁא ֶבן ֲח ִּכינָׁאי:
דִ ַב ְרתָ בית י ַ ֲעק ֹב אש ּובית יֹוסף ל ָה ָבה ,הן ַעתָ ה קַ ש אֹו ָרם ִכ ָבהִ ,כי
ש ָרה ַצדִ י ִקים ְבאי ָבהִּ ,עם ִּר ִּבי יְּהּודָׁ ה ֶבן ָׁב ָׁבא:
הם ִה ְס ִכימּו ַל ֲהרֹוג ֲע ָ
***

ָא ְּמ ָׁרה ִּציֹון ְּמ ָׁצאּונִּי ֲעוֹונַיְ ,לארץ ַאחרת י ְ ָצאּונִי ָבנַיְ .ו ִאם ָג ְברּו
ש ַעי ְו ִה ְרביתִ י זְדֹונַיַ ,איה ֲח ָסדיָך ָה ִראשֹונִים ֲאד ֹנָי:
ְפ ָ
ַוי ֹאמר י ְהֹוָה ִצי ֹון בית ְמנּו ָחתִ יְ ,סגֻ ַלת ַע ִמים אֹותָ ְך ָק ָראתִ י .לא ָא ִבית
ש ַפ ְכתִ יַ ,על ָעזְבְך את תֹו ָרתִ י:
ְלתֹו ַכ ְחתִ י ְלז ֹאת ֲח ָמתִ י ָ
ש ְמ ִעי קֹול
שי ָא ָפ ָלהְ .ב ָ
ש ְמ ִ
ָאמ ְָרה צִיֹון תִ ְק ָותִ י ֻא ְמ ָל ָלהָ ,חשְ כּו ְמאֹו ַרי ְו ִ
י ְתֹו ַמי צֹו ֲע ִקים ְבקֹול ַח ְל ָח ָלהֲ ,השָ ַכח ַחנֹות אל ִאם ָק ַפץ ְבַאף ַר ֲח ָמיו
ס ָלה:
שי ְִך,
שקּו ַצי ְִך ,נִ ְמַא ְסתְ ְברֹוב ַמ ֲע ַלי ְִך ְלבֹו ֲע ַלי ְִך עֹו ַ
ַוי ֹאמר י ְהֹוָה ִה ְרבית ִ
ּו ָבגְדּו ָבְך בֹוגְדַ י ְִך יֹו ְצאי מ ַעי ְִךִ ,מ ֲהרּו ָבנַי ְִך ְמ ָה ְר ַסי ְִך ּו ַמ ֲח ִרי ַבי ְִך:
שי אֹו ְל ָגלּות ַהנִ ְפ ָלא,
ש ְממּות ָקדְ ִ
ָאמ ְָרה צִיֹון ְל ִמי א ְבכה תְ ִח ָלהִ ,אם ְל ִ
שיתָ ָכ ָלהַ ,סכֹותָ ה ב ָענָן ָלְך מ ֲעבֹור
שי ֲאשר ָע ִ
ִאם ְלָך צּור ְקדֹו ִ
פט
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תְ ִפ ָלה:
ַוי ֹאמר י ְהֹוָה הן נִ ְל ַכדְ תְ ְבמֹו ְקשְךּ ,ו ְבעֹוצם ִב ְצעְך ָח ַרב ִמ ְקדָ שְך,
ש ִטית ֻט ְמָאה תַ ַחת ִאישְך:
ְו ַחט ֹאת נְעּו ַרי ְִך ָפ ַקד צּור ְקדֹושְך ,י ַ ַען ָ
ָאמ ְָרה צִיֹון ָמה א ֱענה ּו ָמה אֹו ַמרִ ,כי ְברֹוב ֲעֹונִי ִגי ִלי ְלאבל הּו ַמר,
שלֹום ַמר ִלי ָמר:
ש ְממּות ְמכֹונַי א ְצ ַעק ְבלב ֳחמַ ְר ָמרִ ,הנה ְל ָ
ְו ַעל ִ
ַוי ֹאמר י ְהֹוָה מִ ְב ַטחְך נִ ְכ ַחדִ ,כי ָצרְך ְו ָערְך נֹו ְסדּו י ַ ַחדִ ,ג ִליתִ י ָאזְנְך
ְבמֹו ָרא ָו ַפ ַחד ,דִ ְברי ַהנְ ִבי ִאים פה א ָחד:
ָאמ ְָרה צִיֹון אֹוי ָה ִלי ַעל ֲעֹונַיִ ,כי ב ֱאמת ָוצדק ָח ְרבּו ַא ְרמֹונַיַ ,אְך ִאם
ש ְעתִ י ְו ַרבּו זְדֹונַיַ ,ה ְלעֹו ָל ִמים י ִזְנַח י ְהֹוָה:
ָפ ַ
***

ש ִכינָה ָע ְלתָ הִ ,וי ָל ָלה ִכי ָר ְבתָ הַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
ִל ְ
שאּו ִקינָה ָמ ָרהַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
שר ַפת תֹו ָרהְ ,
ִל ְ
שיֹותַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
ְל ָבתי ְכנ ִסיֹותּ ,ו ַב ֲעלי תּו ִ
ש ִחי ַטת ַה ְכש ִריםַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
ְלהרג ַבחּו ִריםּ ,ו ְ
שיםַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
שאּו ִקינִים ָק ִ
שיםְ ,
ְל ָח ְר ַבן ִמ ְקדָ ִ
ְל ָהרֹות ּו ְמי ִניקֹות ,נַ ְפשֹותָ ם שֹוקקֹותַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
שדַ י ִםִ ,כי ָצ ְמאּו ַל ַמי ִםַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
ְליֹונְקי ָ
אֹוי ְלע ֹצם ָח ְר ָבןְ ,לתִ ינֹוקֹות של בית ַר ָבןַ .א ְּל ַלי ִּלי אֹויָׁה ִּלי:
***
צ
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שבִי עֹו ָללַי.
ַא ְּללַי לִּי ַא ְּללַי ,עַל ר ַע ַמ ֲע ָׁללַיַ ,א ְללַי לִי ַא ְללַי ,עַל ְ
איכָה כָלּו ְבי ָגֹון ַחי ָיְ ,וכָל ְבלִי שם בִי י ָדֹוןָ .הי ִיתִ י כְעבד וְהם
שלִים ,וְלא אדַ ע מִי לִי ָאדֹון .זה רֹודה וְזה מ ְַרדה ,וְזה עֹושה
מֹו ְ
בְעב ְַרת ז ָדֹון .אֹו י לִי ִאמִי כִי יְלִדְ תִ ינִיִ ,איש ִריב ְואִיש מָדֹוןַ .א ְּללַי לִּי
ַא ְּללַי ,עַל ר ַע מַ ֲע ָׁללַי:

שב ְִריָ .למָה לא מרחם
ָארכּו קִצי ִ
בָכ ֹה אבְכה ַליְלָה וְיֹו ָמם ,כִי ְ
מֹותְ תַ נִיּ ,ותְ הִי לִי ִאמִי ִקב ְִרי .כִי ח ְרפַת ָאדָ ם לֹוקחַָ ,כל ַהנִק ְָרא בְשם
שב ְִריַ .א ְּללַי לִּי ַא ְּללַי ,עַל ר ַע מַ ֲע ָׁללַי:
ִעב ְִרי .נַ ְחלָה ַמכָתִ י ,אֹוי לִי עַל ִ
ש ְמשִי בְעֹוד
גָלה ִהגְ ַלנִי מְדַ כְאִ יּ ,ודְ ָרכַי ְבגָזִית גָדַ ר .פִתְ א ֹם נ ִרי ָכבָהְ ,ו ִ
ש ְמשִי
יֹום קָדַ רָ .גלָה כָבֹוד ִמיִש ְָראל ,לא תַֹאר לֹו וְלא הָדָ ר .עין ִ
ש ַכנְתִ י עִם ָאהֳלי
ְאֹורי ָקדֹור קָדַ ר .אֹוי ָה לִי כִי ג ְַרתִ י משְךָ ,
שךּ ,ומ ִ
ָח ַ
קדָ רַ .א ְּללַי לִּי ַא ְּללַי ,עַל ר ַע מַ ֲע ָׁללַי:
ש ַלכְתִ י,
דִ מָה כְבֹודִ י ַל ֲחצִיר גַגֹות ,שיָבַש ִלפְני כָל ָחצִיר .כְסּוחָה ָה ְ
שלְחּו ַמגָל ,כִי ָבשַל ָקצִירַ .א ְללַי
וָאהִי ד ֹמן ְלכָל יְצִיר .ק ְָראּו ַאח ֲַרי ִ
הי ִיתִ י כְָאסְפי ַקי ִץ ,כְעֹולְלֹות ָבצִירַ .א ְּללַי לִּי ַא ְּללַי ,עַל ר ַע ַמ ֲע ָׁללַי:
לִי כִי ָ
***
על היכלי  -על הפיוט :קינה לתשעה באב בקהילות הספרדיות הנאמרת בתפילת שחרית .זוהי הקינה הראשונה בחטיבה של שלוש
קינות הנאמרות ברצף אל מול ההיכל  -ארון הקדש ,לפני הוצאת ספר התורה .הקינות הללו נאמרות בנעימת בכי מול ארון הקודש
החף מכל קישוט כיאה ליום צער על החורבן .זהו אחד מהרגעים המשמעותיים במהלך התפילה – ספר התורה מובל מארון הקודש
אל התיבה בדממה ,כשהוא עירום מקישוטיו הרגילים ,ללא שירה וריקודים המלווים בדרך כלל את המעמד .

הפזמון החוזר בפיוט ּ -ולְתִ פְארת צִיֹון עִיר ַה ֻה ָללָה  -מהדהד בתוכו את הפאר והחורבן כאחת  -מצד אחד שימוש במלים
תִ פְארת ,עִיר ַה ֻה ָל ָלה; מצד שני ,אותה מלה עצמה ַ -ה ֻה ָללָה  -נשמעת כמו יללה .הפיוט השני ברצף הפיוטים פותח אף הוא
תֹורה;
תֹורת י ְקּותִ יאל והוא ממשיך בכך את הפיוט שלפניו ,המסתיים במלים ִ -ספְדִ י ָ
במלות יללה ובכיִ :ספְדִ י וְהילִילִי ַ
תֹורה .ואכן ,כל שלושת הפיוטים הללו עוסקים בצערה של התורה  -הפיוט
הפיוט השלישי פותח במלים :קּו ִמי ְו ִס ְפ ִדי ָ
הראשון  -עַל הי ָכלִי אבְכה  -פותח אמנם בבכיו של עם ישראל אבל ממשיך ומסיים בבכיה של התורה עצמה המבכה את
עצמה ,את החורבן והגלות.

עַל הי ָכלִי אבְכה יֹו ָמם ָו ַליְלָהּ ,ולְּתִּ פְּאֶ ֶרת צִּיֹון עִּיר ַה ֻה ָׁללָׁה:
צא
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ש ַלי ִםְ .ועַל ַעמָּה,
ְבכִי נַ ְפשִי ,עַל ח ְָרבַן ַפ ֲע ַמי ִם .ארץ ְצבִיְ ,צבִי י ְרּו ָ
הלְַך בַגֹולָהּ .ולְּתִּ פְּאֶ ֶרת צִּיֹון עִּיר ַה ֻה ָׁללָׁה:
אֲשר ָ
שמָה .עַל
שמָה .הֹושִי ַבנִי ,בִידי נְבָיֹות ְו ַ
ְַארתִ י ,שָם אֹויב ְל ַ
בית תִ פ ְ
ז ֹאת אבְכה ,תָ ִמיד בְקֹול י ְ ָללָהּ .ולְּתִּ פְּאֶ ֶרת צִּיֹון עִּיר ַה ֻה ָׁללָׁה:
ְַארתְך .נָפַל נִזְרְך ,מִיֹום שח ַָרב ביתְך.
תֹורה ,כִי ֻח ְללָה תִ פ ְ
ִספְדִ י ָ
הלָהּ .ולְּתִּ פְּאֶ ֶרת צִּיֹון עִּיר ַה ֻה ָׁל ָׁלה:
ש ִאי קִינָה ,עַל ֲא ֳהלִיבָה וְָא ֳ
ּו ְ
***

ש ָעה ְבָאב יֹום ָצ ָרה,
ירהְ ,בתִ ְ
שי ִקינֹות זְ ִכ ָ
תֹורהַ ,ו ֲע ִ
קּומִי ְו ִספְדִ י ָ
ּו ְמהּו ָמה ְויֹום ע ְב ָרהְ ,ביֹום ַאף ִבי ָח ָרהְ ,ונ ֱח ַרב דְ ִביר ַו ֲעזָ ָרהְּ ,צ ָׁע ָׁקה
ש ֲא ִלי נָא ְברֹוב ְמגִינָהַ ,איה ַמ ֲחנה
ְּגדֹו ָׁלה ּו ָׁמ ָׁרה זאת חֹו ַקת ַהתֹו ָׁרהַ :
ש ִכינָהּ ,ובית ְל ִוי ָה ְודּו ָכנָּהְ ,ואיפ ֹה ַאנְשי ֱאמּונָהְ ,וָאנָה ָפנָה ָאנָה ,הֹוד
ְ
ִעיר ַהנ ֱא ָמנָה ,אי ָכה ָהי ְתָ ה ְלזֹונָהְ ,מ ֻקדשת ִראשֹונָהְ ,לז ֹאת ִל ִבי ַמר
שה ְמצ ָרהְּ ,צ ָׁע ָׁקה ְּגדֹו ָׁלה ּו ָׁמ ָׁרה זאת חֹו ַקת
י ִ ְק ָראְ ,כמֹו לב ִא ָ
שיבֹותְ ,ואיפ ֹה ַסנְהדְ ַרי ְִךְ ,וָאנָה הֹו ְלכי נְתִ יבֹות,
ַהתֹו ָׁרהַ :איה ָראש ֹי י ְ ִ
ְלנֹו ַכח זִיו זְ ָה ַרי ְִךְ ,ואיפ ֹה עֹו ְר ִכים תְ שּובֹותְ ,לשֹואֲ ִלים ַעל ְסתָ ַרי ְִך,
ְו ַל ֲא ָל ִפים ּו ְר ָבבֹות ,דֹו ְרשי ְסדָ ַרי ְִךֻ ,כ ָלם ְבגָלּות ֲעצּו ָרהָ ,ה ְלכּו ְבי ַד
ְבני ָצ ָרהְּ ,צ ָׁע ָׁקה ְּגדֹו ָׁלה ּו ָׁמ ָׁרה זאת חֹו ַקת ַהתֹו ָׁרהַ :איה עֹושי
ש ָמנִיםְ ,וָאנָה עֹו ְרכי נְתָ ִחיםְ ,וסֹוד לחם ַה ָפנִים,
זְ ָב ִחיםְ ,ואיפ ֹה עֹושי ְ
ָבא ַרב ַה ַט ָב ִחיםְ ,ו ָה ַרג ָאבֹות ּו ָבנִיםְ ,וָאנּו ְוָא ְבלּו ְפתָ ִחיםֲ ,אשר ָע ְרכּו
ַה ְסגָנִיםִ ,כי אל ַח ְרבֹו ָק ָראְ ,ו ִחצי ַאפֹו י ָ ָרהְּ ,צ ָׁע ָׁקה ְּגדֹו ָׁלה ּו ָׁמ ָׁרה
זאת חֹו ַקת ַהתֹו ָׁרה:
***

ִב ְמקֹום ַאשְרי ָהעָם ,אי ָכה זָ ָהב יֹו ַעם:
ִב ְמקֹום גַדְ לּו ֲהמֹונינּו ,נָ ְפלָה עֲטרת ר ֹאשנּו:
צב
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ִבמְקֹום ָה ֲע ָט ָרה ,ר ֹאש ְפתָ נִים ּו ָמ ָרה:
ּו ִבמְקֹום ַמ ָפה י ָ ָפהַ ,ותָ ַסר ְצ ִעי ָפה:
ש ַמי ִם ,י ְקֹונְנּו ַמר ִכ ְפ ַלי ִם:
שמְחּו ַה ָ
ִב ְמקֹום י ִ ְ
שת ְכסּותָ ם:
שק הּו ַ
ּו ִבמְקֹום ז ֹ ַהר ֲחזּותָ םַ ,
ש ַמי ִם:
ש ַמי ִם ,ש ֹמּו ַעל ז ֹאת ָ
שמְחּו ַה ָ
ִב ְמקֹום י ִ ְ
ּו ִב ְמקֹום וְתָ גל הָָארץִ ,ל ִבי י ִ ְכַאב ּובֹו י ָב ֹא ָקרץ:
שי ִחי ְוי ָדַ י ָא ֲחזּו ִר ְפיֹון:
שמַח הַר צִיֹוןְ ,מ ִרי ִ
ּו ִב ְמקֹום י ִ ְ
ּו ִב ְמקֹום תָ ג ְלנָה בְנֹות י ְהּודָ הַ ,היֹום ָאנּוד ְואתְ נֹודְ דָ ה:
שי ּו ִמ ְב ִכי לא א ְחדָ ל:
ּו ִב ְמקֹום ַעל ַהכ ֹל י ִתְ גַדַ לָ ,אגֹוז ר ֹא ִ
ש ְממּות ק ֹדש ּו ִמ ְקדָ ש:
ּונְ ִהי ֲא ַחדש ִבמְקֹום ְוי ִתְ קַדַ שַ ,על ִ
ְביֹום זה ִמן ְס ָע ָרה א ְק ָראָ ,בעֹו ָלמֹות ש ָב ָרא:
שתֹומם ְותָ פּוג תֹו ָרה:
ּו ְל ָח ְר ַבן בית אל נֹו ָרא ,תִ ְ
ּו ְל ִמ ְפ ַקד כ ֹ ֲהנָיו ּונְ ִביָאיו ,שֹּלא ִכ ְרצֹונֹו ְו ִכ ְרצֹון י ְרָאיו:
ַכיֹום תְ קֹונן הֹוי ֲא ִריאל ,שֹּלא ִכ ְרצֹון עַמֹו בית יִש ְָראל:
ש ִכינָה ְלח ְר ָפתנּו:
ּומ ַעל ֲארֹון דָ תנּוָ ,ג ְלתָ ה ְ
ָלכן תְ עֹורר ִל ְוי ָתָ ּהִ ,ב ְמקֹום ִגיל ְבַאנְ ָחתָ ּה:
שיבנּו אל ְגבּולנּו ,תִ ָגלה ְות ָראה ַמ ְלכּותֹו ָעלינּו:
ַעד י ְ ִ
(לפני קריאת התורה)

(אומר העולה) הַשם ִע ָמכם:
(ועונים הקהל) יְבָרכְָך הַשם:
(אומר העולה) ב ְָרכּו את י ְהֹוָה ַהמְב ָֹרְך:
(ועונים הקהל) בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ָֹרְך לְעֹולָם ָועד:
(וחוזר העולה) בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ָֹרְך לְעֹולָם וָעד:
(ומברך העולה)

בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר ָבחַר בָנּו מִ כָל
ַתֹורה:
תֹורתֹו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,נֹותן ה ָ
ָה ַעמִים ְונָתַ ן לָנּו את ָ
(ואחר קריאת התורה מברך העולה)
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בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲ שר נָתַ ן לָנו את
תֹורת אֱמתְ ,וחַיי עֹולָם נָטַע בְתֹוכנּו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה,
תֹורתֹו ַ
ָ
ַתֹורה:
נֹותן ה ָ
קריאת התורה (דברים ד')

שח ֶַ֗תם ַוע ִ ֲִּ֤שיתם
שנ ְָ֖תם ב ָ ִָ֑ארץ ְו ִה ְ
תֹולִּ֤יד ָבנִים֙ ּוב ְָׁ֣ני ָב ִָ֔נים וְנֹו ַ
כה כִ ּֽיִ -
ֱלהיָך ְל ַה ְכעִיסֹּֽו:
פ֙סל֙ תְ ָׁ֣מּונַת ָ֔כ ֹל ַו ֲעשִיתַ֥ם ה ַ ֶָ֛רע בְעינַ֥י י ְהוָ ּֽה-א ָ֖
ָאב ֹד ת ֹאבדּו ֮ן מַה ְ֒ר
כו ַהעִיד ֹתִ ֩י ב ָ֨כם הַיֶּ֜ ֹום אתַ -הש ַ ָָׁ֣מי ִם וְאתָ -ה ֶָ֗ארץ כִ ּֽיָׁ֣ -
ש ָ ִ֑תּה לּֽא-תַ א ֲִריכֻ ִּ֤ן
מ ַ ָׁ֣על ָה ָָ֔ארץ ֲא ֨שר ַא ֶּ֜תם עֹב ִ ְֹ֧רים אתַ -הי ְַרדֶ֛ן ָ ָ֖שמָה ל ְִר ְ
יָמִים֙ ע ָָ֔לי ָה ִכַ֥י ִהש ָָ֖מד תִ שָמדּֽ ּון :כז וְה ִפֹ֧יץ י ְהוָ ֶ֛ה אתְ כָ֖ם ָבע ִ ִַ֑מים
ְַארתם֙ ְמ ָׁ֣תי ִמ ְס ָָ֔פר בַגֹו ִֶ֕ים ֲא ֨שר יְנ ַֹ֧הג י ְהוָ ֶ֛ ה אתְ כָ֖ם ָשּֽמָ ה:
ְונִש ְ
ָאדם ָׁ֣עץ ו ָָ֔אבן ֲא ִּ֤שר לּֽא-י ְִראּו ֙ן
כח ַו ֲעבַדְ תםָׁ֣ ָ -שם אֱל ִָ֔הים ַמע ֲָ֖שה י ְָׁ֣די ָ ִ֑
שתַ֥ם ִמ ָ ֶ֛שם את-י ְהוָ ַ֥ה
שמ ְָ֔עּון וְלַ֥ א י ֹּֽאכְלָ֖ ּון וְלַ֥ א י ְִר ֻיחּֽן :כט ּו ִב ַק ְ
וְלָׁ֣ א י ִ ְ
ֱלהיָך ּומ ָ ִָ֑צאתָ ִכָׁ֣י תִ דְ ְר ָ֔שנּו ְבכָלְ -ל ָבבְָךָ֖ ּו ְבכָל-נַפְשָּֽך :לוי ל ב ַַצָׁ֣ר ל ְָָ֔ך
א ָ֖
ֱלהיָך
ְהוָׁ֣ה א ָ֔
שב ְָ֙ת עַד-י ָ
ּו ְמצ ֶָ֕אּוָך ָ֖כ ֹל הַדְ ב ִ ָָׁ֣רים ה ִָ֑אלה בְַאח ֲִרי ֙ת ַהי ָ ִָ֔מים ְו ַ
ִיתָך
ֱלהיָך לַ֥ א י ְַרפְָךָ֖ וְלָׁ֣ א י ַ ְ
ְהוָׁ֣ה א ָ֔
ש ַמע ָ ְָ֖ת בְקֹלֹּֽו :לא ִכָׁ֣י ִּ֤אל ַרחּום֙ י ָ
ְו ָ
שח ִ֑
שכַח֙ את-ב ִ ְָׁ֣רית אֲב ָֹ֔תיָך ֲא ַ֥שר נִש ַ ְָ֖בע לָהּֽם :לב ִכָׁ֣י שְַאל-נָא֩ ְלי ָ ִ֨מים
וְלִּ֤ א י ִ ְ
להים | ָאדָ ם֙ עַל-
ִ ּֽראש ִֶֹּ֜נים אֲשרָ -היָּׁ֣ו ְלפ ֶָ֗ניָך ְלמִן-הַיֹום֙ ֲאש ֩ר ב ָָ֨רא אֱ ִ ִּ֤
ָה ָָ֔ארץ ּו ְל ִמ ְקצַ֥ה ַהש ַ ָָ֖מי ִם ְועַד-ק ְָׁ֣צה ַהש ָ ִָ֑מי ִם ֲה ִנ ּֽ ְה ֶָ֗יה כַדָ ָ ִּ֤בר ַהגָדֹול֙ ה ַָ֔זה
ָ֖אֹו ֲהנִשְמַ ַ֥ע כ ָּֽמ ֹהּו :לג ה ָ ֲָׁ֣שמַ ּֽע עָם֩ ֨קֹול אֱל ִֶּ֜הים ְמדַ ֹ֧בר ִמתֹוְך-הָאֶ֛ש
ַכאֲשר-שָמַ ַ֥ עְתָ ַא ָ ָ֖תה וַיּֽחִי :לד ָׁ֣אֹו | ֲהנ ָ ִָׁ֣סה אֱל ִֶ֗הים ִ֠ ָלבֹוא ָל ַ֨קחַת לָׁ֣ ֹו גֹו ֮י
מ ִָׁ֣קרב גֹויְ֒ בְמַ ס ֹת֩ בְא ֹ֨ת ֹת ּובְמֹופְתִֶּ֜ ים ּו ְב ִמ ְלחָמֶָ֗ ה ּו ְב ָיִּ֤ד ֲחזָקָה֙ ּו ִבז ְָׁ֣רֹו ַע
ְהוֹ֧ה ֱאלהיכֶ֛ם
שה ל ֶָּ֜כם י ָ
ְמֹור ִ ָ֖אים גְד ִֹלִ֑ים ִ֠ ְככ ֹל ֲאשרָ -ע ֨ ָ
נְטּו ָָ֔יה ּוב ָ
ֱלהים
ְב ִמצ ַ ְָ֖רי ִם לְעינ ּֽיָך :ישראל לה ַאתָ ה֙ ה ְָר ָׁ֣אתָ לָדַָ֔ עַת ִכַ֥י י ָ
ְהוָ֖ה הָׁ֣ ּוא ָהא ִ ִ֑
אַ֥ין ָ֖עֹוד ִמ ְלבַדּֽ ֹו :לו מִןַ -השָמַ ֶ֛ י ִם הִשְ מִ ּֽיעֲָךַ֥ את-ק ֹלָ֖ ֹו ְליַס ְִ֑ר ָך ְועַלָ -ה ֶָ֗ארץ
ה ְר ֲא ָ֙ך אתִ -א ָׁ֣שֹו ַהגְדֹו ָָ֔לה ּודְ ב ָ ַָ֥ריו שָ ַ ָ֖מעְתָ ִמ ַ֥תֹוְך הָאּֽש :לז וְתֶַ֗ חַת ִכִּ֤י ָא ַה ֙ב
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את-אֲב ָֹ֔תיָך ַויִב ַ ְַ֥חר ְבז ְַר ָ֖עֹו ַאח ָ ֲִ֑ריו וַיֹוצִ ּֽאֲָךֹ֧ ְבפָנָ ֶ֛יו בְכ ַֹ֥חֹו ַהג ָָ֖ד ֹל ִמ ִמצ ָ ְּֽרי ִם:
ְהֹוריש גֹו ִי ֶ֛ם גְד ִֹלֹ֧ים ַו ֲעצ ִֻמֶ֛ים ִממְָךָ֖ ִמפָנִ֑יָך ַלהֲבִ ּֽיא ֲֶָ֗ך לָ ּֽתת-לְָךֹ֧ את-
לח ל ִֶ֗
ַארצָ ֶ֛ם נַח ֲָלָ֖ה ַכיַֹ֥ום הַז ּֽה :לט ְוי ָדַ ע ָ ְָׁ֣ת הַיֶ֗ ֹום ַוהֲשב ָֹ֮ת אלְ -לבָב ְָ֒ך ִכִּ֤י י ְה ָוה֙
ְ
שמ ְַר ֞תָ
הָׁ֣ ּוא הָ ּֽ ֱאל ִָ֔הים ַבש ַ ָָׁ֣מי ִם ִמ ַָ֔מעַל ְועַל-ה ָ ָָ֖ארץ ִמ ָ ִ֑תחַת ָ֖אין עֹּֽוד :מ ְו ָ
ִיטב ל ְָָ֔ך ּו ְלבָנָ֖יָך
את-ח ָ ָֻׁ֣קיו וְאתִ -מצְֹותֶָ֗ יו ֲא ֨שר ָאנ ִֹכִּ֤י ְמ ַצ ְּו ָ֙ך הַיָ֔ ֹום ֲאש ֙ר י ַ ָׁ֣
ַאח ֲִ֑ריָך ּו ְל ַ֨מעַן תַ א ִ ֲִּ֤ריְך יָמִי ֙ם עַלָׁ֣ ָ -ה ֲאדָ ָָ֔מה ֲא ֨שר י ָ
ְהוֹ֧ה אֱלהֶ֛יָך נ ֹתַ֥ן לְָךָ֖
כָלַ -הי ָמִ ּֽים:
לא אומרים קדיש אלא רק אחר שיסיים את קריאת ההפטרה.

ברכות ההפטרה
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְה ֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲ שר ָבחַר ִבנְבִיאִים
טֹובִים ,ו ְָרצָה בְדִ בְריהם הַנ ֱא ָמ ִרים באֱמת:
ַתֹורה ּובְמ ֹשה ַעבְדֹוּ ,ו ְבי ִשְ ָראל עַמֹו,
בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה הַבֹוחר ב ָ
ּו ִבנְבִיאי ָהאֱמת והַצדק:
מפטירים בספר ירמיה (פרק ח פסוק יג).

ְהֹוִ֑ה אי ֩ן ֲענָ ִ֨בים ב ֶַּ֜גפן ו ְֹ֧אין תְ א ִנָׁ֣ים בַתְ א ֶָ֗נה
ִיפם נְאֻם-י ָ
ָאס ֹף ֲאס ָ֖
יג ַ֥
ש ִָ֔בים הָּֽאס ְֶ֗פּו
וְהּֽעָלה֙ נ ָָ֔בל וָאתַ֥ן ל ָָ֖הם י ַ ַעב ְּֽרּום :יד עַל-מָה֙ א ַ ֲָׁ֣נחְנּו י ֹּֽ ְ
להינּו הֲדִ ָמ֙נ ּ֙ו ַויַש ְָׁ֣קנּו
ְונָבֶ֛ ֹוא אל-ע ַָ֥רי ַה ִמב ָ ְָ֖צר ְונִדְ ָמהִ֑ ָ -שם ִכ ֩י י ְה ֨ ָוה ֱא ִּ֤
מיָ֔ -ר ֹאש ִכַ֥י ח ָ ָָ֖טאנּו לַיהוָ ּֽה :טו קַּוַ֥ה ְלשָלָ֖ ֹום ו ְָׁ֣אין ִ֑טֹוב לְעַ֥ת מ ְַר ָ֖פה ְוהִנַ֥ה
ִיריו ָרע ָ ֲָ֖שה כָל-
שמַע֙ נַח ַ ְָׁ֣רת סּו ֶָ֗סיו מִקֹול֙ ִמ ְצהֲלָׁ֣ ֹות ַאב ָָ֔
ְבע ָָתּֽה :טז ִמ ָ ִּ֤דן נִ ְ
ָה ָ ִ֑ארץ ַוי ֶָ֗בֹואּו וַי ֹּֽאכְל ּ֙ו ָׁ֣ארץ ּו ְמלֹו ָָ֔אּה ִ ָ֖עיר ו ְַ֥י ֹשְבי בָ ּּֽה :יז ִכ ֩י ִהנְ ִ֨ני ְמש ֶַּ֜ל ַח
ב ֶָ֗כם נְ ָחשִים֙ ִצפְע ִָֹ֔נים ֲא ַ֥שר אין-ל ָָ֖הם ָ ִ֑לחַש ְונִשְכַ֥ ּו אתְ כָ֖ם נְאֻם-י ְהוָ ּֽה:
שו ַ ְָׁ֣עת בַתַ -ע ִֶ֗מי מא֙ר ֙ץ
ִיתי עֲלָׁ֣י י ָגִ֑ ֹון ע ַָלָ֖י ל ִִבַ֥י דַ ּוָ ּֽי :יט הִנה֞ -קֹול ַ ּֽ
יח ַמב ְִלַ֥יג ִ ָ֖
מ ְַר ַח ִָ֔קים הַ ּֽיהוָה֙ ָׁ֣אין ְבצִיָ֔ ֹון אִםַ -מל ְָכָּ֖ה ָׁ֣אין ָ ִ֑בּה ַמ ֶ֗דּו ַע ִה ְכע ִֶ֛סּונִי
נֹושעְנּו:
יהם ְב ַהבְלַ֥י נכָ ּֽר :כ עָבַ ַ֥ר ק ִ ָָ֖ציר ָ ָׁ֣כלָה ָ ִ֑קי ִץ ַוא ַ ֲָ֖נחְנּו לַ֥ ֹוא ָ ּֽ
ִב ְפסִל ָ֖
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כא ַעלַ֥ -שבר בַת-ע ִ ַָ֖מי ָהש ָ ְִ֑ב ְרתִ י קָדֶַ֕ ְרתִ י ש ָ ַָ֖מה ה ֱחז ָ ִּֽקתְ נִי :כב ַהצ ֳִר ֙י ָׁ֣אין
ְבגִ ְל ָָ֔עד ִאם-ר ָֹ֖פא ָׁ֣אין ָ ִ֑שם ִֶ֗כי ַמדּ֙ו ֙ ַע לָׁ֣ א ָעּֽלְתָָ֔ ה א ֲֻר ַ ָ֖כת בַת-עַמִ ּֽי :כג מִ ּֽי-
יֹומם ָו ַָ֔ליְלָה ָ֖את ַ ּֽחלְלַ֥י בַת-
י ִִּ֤תן ר ֹא ִ
ש ֙י ַָ֔מי ִם וְעי ִנָ֖י מ ְָׁ֣קֹור דִ מ ָ ְִ֑עה וְאבְכה֙ ָ ָׁ֣
עַמִ ּֽי :ט א מִ ּֽי-י ִתְ ָׁ֣ננִי ַב ִמדְ ֶָ֗בר מְלֹו ֙ן א ֹ ְּֽר ִָ֔חים וְאּֽעזְבָה֙ אתַ -ע ִָ֔מי וְאל ָ ְָ֖כה
ש ָ ָׁ֣תם
מּֽ ִא ָ ִ֑תם ִכִּ֤י ֻכלָם֙ מ ָ ְָׁ֣נ ֲא ִָ֔פים ע ֲָ֖צרת בֹגְדִ ּֽים :ב וַ ּֽי ַדְ ְרכִּ֤ ּו את-לְשֹונָם֙ ַק ְ
ֱמּונָ֖ה ָגב ְָׁ֣רּו ב ָ ִָ֑ארץ ִכ ֩י מ ָר ָ֨עה אלָ -ר ָ ֹ֧עה | י ָצָ ֶ֛אּו וְא ִֹתַ֥י לּֽא-
ָ֔שקר וְלַ֥ א לא ָ
י ָ ָָ֖דעּו נְאֻם-י ְהוָ ּֽה :ג ִ ִּ֤איש מר ֙עה ּ֙ו ִהש ָָ֔מרּו ְועַל-כָלָ֖ ָ -אח ַאל-תִ ב ָ ְִ֑טחּו ִכִּ֤י
כָלָ-אח֙ ע ָָׁ֣קֹוב יַע ְָ֔ק ֹב ְוכָלָ֖ -ר ַע ָר ִכַ֥יל י ַ ֲהלְּֽך :ד ו ִ ְִּ֤איש בְר ֙עה ּ֙ו יְה ָָ֔תלּו וא ֱָ֖מת
שבְתְ ָךָ֖ ב ְָׁ֣תֹוְך
לָׁ֣ א י ְדַ ִ֑ברּו ִל ְמ ֹ֧דּו לְשֹונָ ֶ֛ם דַ ברָ֖ -שקר ַהעֲוַ֥ה נִ ְלאּּֽו :ה ִ
ְהוָׁ֣ה
אֹותי נְאֻם-י ְהוָ ּֽה :ו ל ֶָ֗כן ִּ֤כ ֹה ָא ַמ ֙ר י ָ
מ ְִר ָ ִ֑מה ְבמ ְִרמָ ֶ֛ה מאֲנַ֥ ּו ַ ּֽדעַתָ֖ ִ -
צֹור ָ ָ֖פם ּו ְב ַחנ ִ ְִ֑תים כִ ּֽיָׁ֣ -איְך אע ֱָ֔שה ִמפְנָ֖י בַת-עַמִ ּֽי :ז ַ֥חץ
ְצב ָָ֔אֹות ִהנְ ִנַ֥י ְ
ְשֹונָ֖ם מ ְִר ָ ָׁ֣מה דִ ִ֑בר ְב ִֶ֗פיו שָלִּ֤ ֹום את-ר ֙עה ּ֙ו י ְדַ ֶ֗בר ּו ְבק ְִרבָ֖ ֹו
(שוחט) שָחֶ֛ ּוט ל ָ
ְהוִ֑ה ִ֚ ִאם בְגָׁ֣ ֹוי ֲאשר-
ָארבֹּֽו :ח ַהעַל-אַ֥לה לּֽא-א ְפקָדָ֖ ָ -בם נְאֻם-י ָ
י ִ ַָ֥שים ְ
כ ָָ֔זה לַ֥ א תִ תְ נ ַָ֖קם נַפ ְִשּֽי :ט עַל֨ -הה ִֶָּ֜רים א ָ ֹ֧שא ב ְִכָׁ֣י ו ֶָ֗נהִי ְועַל-נ ְִּ֤אֹות ִמדְ ָב ֙ר
ש ַ֙מי ִם֙
שמ ְָ֖עּו ָׁ֣קֹול ִמקְ נִ֑ה מעִּ֤ ֹוף ַה ָ
קִי ָָ֔נה ִכִּ֤י נִצְת ּ֙ו ִמ ְבלִיָׁ֣ ִ -איש ע ָֹ֔בר וְלַ֥ א ָ
ְועַד-בְה ָָ֔מה נָדְ ָ֖דּו הָלָ ּֽכּו :י ְונָתַ ִ ֹ֧תי את-י ְרּושָלַ ִֶ֛ם ְלג ִַלָ֖ים מְעָׁ֣ ֹון תַ ִנִ֑ים וְאת-
שמ ָ ָָ֖מה ִמב ְִלָ֖י יֹושּֽב :יא מִ ּֽי-ה ִ ִָּ֤איש הּֽ ָחכָם֙ ְוי ָָׁ֣בן אתָ֔ -ז ֹאת
ְהּודֶ֛ה אתַ֥ן ְ
ע ָֹ֧רי י ָ
ַו ֲא ֨שר דִ ֹ֧בר פִ ּֽי-י ְהוָ ֶ֛ה א ָלָ֖יו ְויַג ָ ִִ֑דּה עַל-מָה֙ ָאב ָ ְָׁ֣דה ָה ָָ֔ארץ נִצ ְָתַ֥ה ַכ ִמדְ ָ ָ֖בר
יהם
ִמב ְִלָ֖י ע ֹבּֽר :יב וַיָֹׁ֣אמר י ְה ָ֔ ָוה עַלָ -עזְבָם֙ אתָׁ֣ -ת ָ
ֲשר נ ַ ָָ֖תתִ י ִלפְנ ִ֑
ֹורתִָ֔ י א ַ֥
ש ִר ָׁ֣רּות ל ָ ִִ֑בם וְַאחֲר ֙י
ְקֹולָ֖י וְלא-הָ ַ֥ לְכּו ָבּּֽה :יג וַיָׁ֣ל ְָ֔כּו ַאח ֲָ֖רי ְ
שמְעַ֥ ּו ב ִ
וְלאָ -
ֱלהי
ַה ְב ָע ִָ֔לים ֲא ַ֥שר ִל ְמ ָ֖דּום א ָ
ְהוה ְצבָאֹו ֙ת א ָׁ֣
ֲבֹותּֽם :יד ל ֶָ֗כן כֹּֽהָ-א ֞ ַמר י ָ ִּ֤
ִיתים מיּֽ -ר ֹאש:
יִש ְָר ָ֔אל ִהנְ ִנֹ֧י ַמ ֲאכִילָ ֶ֛ם את-ה ָָעַ֥ם הַזָ֖ה לַ ּֽע ֲָנִ֑ה ְו ִה ְ
שק ִ ָ֖
ש ַלח ִ ְִּ֤תי אַ ּֽחֲריהם֙
ֲבֹותם ְו ִ
טו ַוהֲפִ ּֽצֹותִ ים֙ בַגֹו ִָ֔ים ֲאש ֙ר לָׁ֣ א ָי ּֽדְ ָ֔עּו ָ֖המָה וַ ּֽא ָ ִ֑
ְהוָׁ֣ה ְצב ָָ֔אֹות הִתְ בֹּֽונְנֶ֛ ּו ְוק ְִר ַ֥אּו
אֹותּֽם :טז ִּ֤כ ֹה ָא ַמ ֙ר י ָ
ַלֹותי ָ
את-ה ַָ֔חרב ַעַ֥ד כ ִ ָ֖
של ְָ֖חּו וְתָ בֹּֽואנָה :יז ּותְ מ ֶַ֕ה ְרנָה
בֹואינָה וְאלַ -ה ֲחכ ַָ֥מֹות ִ
ַלמְקֹונְנָ֖ ֹות ּותְ ִ֑
וְתִ ַ֥שנָה עָלָ֖ינּו ִ֑נהִי וְת ַ ִּ֤רדְ נָה עינ֙ינ ּ֙ו דִ ְמ ָָ֔עה ְו ַע ְפע ַָ֖פינּו יִזְלּו-מָ ּֽי ִם :יח ִ ָׁ֣כי
שנּּֽו מְא ֹ ֙ד כִ ּֽיָ -ע ַ ָׁ֣זבְנּו ָָ֔ארץ ִכַ֥י
ש ָ ִ֑דדְ נּו ִּ֤ב ֹ ְ
ַ֥קֹול נ ְִהֶ֛י נִשְמַ ַ֥ע ִמצִיָ֖ ֹון ָׁ֣איְך ֻ
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שכְנֹותּֽינּו :יט כִ ּֽי-ש ַ ְִּ֤מ ְענָה נָשִים֙ דְ בַר-י ְה ָ֔ ָוה וְתִ קַ ַ֥ח ָאזְנְכָ֖ם
ִהש ְִלָ֖יכּו ִמ ְ
עּותּה קִינָ ּֽה :כ כִ ּֽיִּ֤ ָ -עלָה ָמ֙ו ֙ת
דְ בַרִ֑ ִ -פיו ְול ִַּ֤מדְ נָה ְבנֹּֽותיכם֙ ָ֔נהִי ְו ִא ָ ַ֥שה ְר ָ ָ֖
ַחּורים מ ְרחֹבֹּֽות:
ַלֹונינּו ָ ָ֖בא ב ְ
ְבח ָ֔
ְנֹותינּו ְל ַהכ ִ ְִּ֤רית עֹו ָלל֙ מ ִָ֔חּוץ ב ִ ָ֖
ְַארמ ִ֑
ש ִ֑דה
כא דַ ֶ֗בר ִ֚כ ֹה נְ ֻאם-י ְה ָ֔ ָוה וְנָ ּֽ ְפלָה֙ נִב ְַלָׁ֣ת הָ ָּֽאדָָ֔ ם כ ְָ֖ד ֹמן עַל-פְנָׁ֣י ַה ָ
ָאמר י ְה ֶ֗ ָוה ַאל-י ִתְ הַלִּ֤ל
ּו ְכע ִָמֶ֛יר מַאח ֲַ֥רי הַק ָֹ֖צר וְאַ֥ין ְמ ַאסּֽף :כב ָׁ֣כ ֹה | ַ ָׁ֣
ּּֽור ִ֑תֹו ַאל-י ִתְ הַלַ֥ל ע ִ ָָ֖שיר
ָחכָם֙ ְב ָח ְכ ָמ ָ֔תֹו וְַאל-י ִתְ הַלַ֥ל ַהג ִָ֖בֹור ִבגְב ָ
ְב ָעש ְּֽרֹו :כג ִכָׁ֣י ִאם-ב ְ֞ז ֹאת י ִתְ הַלָׁ֣ל ַה ִמתְ ה ֶַ֗לל ַהשְכ ֮ל ְוי ָָׁ֣ד ֹ ַע אֹותִ יְ֒ ִ֚ ִכי ֲא ִנָׁ֣י
שפָ ַ֥ט ּוצְדָ ָ ָ֖קה ב ָ ִָ֑ארץ כִ ּֽי-בְאַ֥לה ח ַ ָָ֖פצְתִ י נְאֻם-י ְהוָ ּֽה:
י ְה ָ֔ ָוה ַ֥ע ֹשה חֶ֛סד ִמ ְ
גֹואֲלינּו י ְהֹוָה ְצבָאֹות שְ מֹו קְדֹוש י ִשְ ָראל:

בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם צּור כָל הָעֹולָמִים,
ַצדִ יק בכָל הַדֹורֹות ,הָאל הַנ ֱאמָן ,הָאֹומר וְע ֹשה ,הַמְ דַ בר
ּו ְמקַים ,כִי כָל דְ ב ָָריו אֱמת וָצדק .נ ֱאמָן אַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו
וְנ ֱא ָמנִים דְ בָריָך ,וְדָ בָר אחָד ִמדְ בָריָך ָאחֹור לא י ָשּוב ריקָם ,כִי
אל מלְך נ ֱא מָן ו ְַר ֲחמָן אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה הָאל הַנאֱמָ ן ְבכָל
דְ ב ָָריו:
ַרחֵם עַל צִיֹון כִי הִיא בית חַיינּו ְו ַלעֲלּובַת נפש תֹושִי ַע בִמְה ָרה
ְבי ָמינּו .בָרּוְך אַ תָ ה י ְהֹוָה ְמשַמ ַח צִיֹון ְבבָניהָ:
שַ ְּמחֵנּו י ְהֹוָה אֱלהינּו בְא ִלי ָהּו ַהנָבִיא ַעבְדָ ְךּ ,ובְמַ לְכּות בית
דָ וִד ְמשִיחְָךִ ,במְה ָרה י ָב ֹא וְיגל לִבנּו ,עַל ִכסְאֹו לא ישב זָר וְלא
יִנְחֲלּו עֹוד אֲח ִרים את כְבֹודֹו ,כִי בְשם קָ דְ שָך נִשְ ַבעְתָ לֹו שֹּלא
יִכְבה נרֹו ְלעֹולָם וָעד .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה מָ גן דָ וִד:
ואומר חצי קדיש
ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י

ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
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ּו ְב חַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן.

אמן[יהא

שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁארְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
יְהִי ַחסְדְ ָך י ְהוָה עָלינּוַ .כאֲשר י ִ ַחלְנּו לְָך:

ֵיתך ִ֗עֹוד ְּי ַהלְּלֵּ֥ ּוך ֶּסלָׁה :אַ ש ְָׁ֣רי ָ֭ ָהעָם ש ָ ָׁ֣ככָה
ַ֭אַ שְּ ֵרי יֹושְּ ֵ ִ֣בי ב ֶ
ֱלֹוהי
ִ֑לֹו אַ ּֽש ְַ֥רי ְּ֝ ָה ֶָ֗עם שי ֲהוָ ַ֥ה ֱאלהָ ּֽיו :תְּ ִּה ִָׁ֗לה לְּדָָׁ֫ ִּוֵּ֥ד אֲרֹו ִממְָךָׁ֣ א ַ ָׁ֣
שמ ְֶָ֗ך לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽדְ :בכָל-יַֹ֥ום אֲ ב ֲָר ִ֑כ ָך ַו ֲא ַהלְלָ ַ֥ה
ה ִַ֑מלְך ַו ֲאב ֲָרכָ ַ֥ה ְּ֝ ִ
ְהוָׁ֣ה ּו ְמה ָֻלָׁ֣ל מְ ִ֑א ֹד ְְּ֝ו ִלגְדֻ ל ֶָ֗תֹו ָׁ֣אין
שמ ְֶָ֗ך לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽדָ֘ :ג ִּ֤דֹול י ָ
ְּ֝ ִ
חּֽקרָׁ֣ :דֹור ָ֭ ְלדֹור יְש ַ ַָׁ֣בח ַמע ֲִ֑שיָך ּוג ְָ֖בּור ָֹׁ֣תיָך י ַגִ ּֽידּוֲ ָ֭ :הדַ ר כְבָׁ֣ ֹוד
ֹאמרּו
ְאֹותיָך ָא ִשּֽיחָה :ו ֱעזָּׁ֣וז ְ
הֹודָך וְדִ ב ְָ֖רי נִ ְפל ָׁ֣
נֹורא ָֹׁ֣תיָך י ִ֑
ִ֑
ּוגְדּו ָלתְ ָךַ֥ ֲא ַספ ְּֽרנָה :זָׁ֣כר ַרב-טּובְָךָׁ֣ י ִ ִַ֑ביעּו ְוצִדְ קָתְ ָךַ֥ י ְַרנ ּֽנּו:
ְהוִ֑ה אַ֥רְך ְּ֝ ַא ֶַ֗פי ִם ּוגְדָ לָ -חּֽסד :טֹוב י ְהוָ ַ֥ה ל ִַ֑כ ֹל
חַנָׁ֣ ּון ו ְַרחָׁ֣ ּום י ָ
ִידיָך
יֹודּוָך ָ֭ י ְהוָה כָלַ -מע ֲִ֑שיָך ְַּ֝ו ֲחס ֶ֗
ְְּ֝ו ַר ֲח ֶָ֗מיו עַל-כָלַ -מע ֲָשּֽיוָׁ֣ :
ְהֹודי ַע |
ֹאמרּו ּוג ָ
ְבּורתְ ָךַ֥ י ְדַ בּֽרּו :ל ִ ִּ֤
יְב ֲָר ּֽכּוכָה :כְבָׁ֣ ֹוד ַמלְכּותְ ָךָׁ֣ י ִ֑
ִלבְנָׁ֣י ָ֭ ָהָאדָ ם גְבּור ָ ִֹ֑תיו ּוְּ֝ כ ְֶ֗בֹוד ה ַ ֲָׁ֣דר ַמלְכּותּֽ ֹוַ :מּֽלְכּותְ ֶָ֗ך ַמלְכַ֥ ּות
סֹומְך ָ֭ י ְהוָה ְלכָל-
כָלּֽ -ע ֹל ִ ִָ֑מים ּוְּ֝ מּֽמְשלְתְ ֶָ֗ך ְבכָלַ֥ -דֹור וָדּֽ ֹור:
ָׁ֣
זֹוקף ְלכָלַ -הכְפּופִ ּֽים :עּֽיניָ֭ -כ ֹל אלָׁ֣יָך יְש ִַ֑ברּו ְוא ָ ִַּ֤תה
הַנ ֹפ ְִלִ֑ים ְְּ֝ו ֶ֗
פֹות ַח את-י ִָ֑דָך ּו ַמש ִ ְָ֖בי ַע ְלכָלָׁ֣ ַ -חי
נֹּֽותן-ל ָָ֖הם אתָ-אכ ְָלָׁ֣ם ְבעִתּֽ ֹוַ֥ :
ָרצֹּֽון :צ ִ ַָׁ֣דיק ָ֭ י ְהוָה ְבכָל-דְ ָר ָכִ֑יו ְְּ֝ו ָח ִֶ֗סיד ְבכָלַ -מע ֲָשּֽיו :ק ָָׁ֣רֹוב
ֲשר יִק ְָר ֻ ָׁ֣אהּו באֱ מּֽתְ :רצֹון-י ְראָ ַ֥יו
ָ֭ י ְהוָה ְלכָל-ק ְֹר ָ ִ֑איו ל ְִּ֤כ ֹל א ָ֖
שֹומר ָ֭ י ְהוָה את-כָל-
שמֶַ֗ ע וְיֹושִיעּֽם:
ש ְוע ָ ַָ֥תם ְּ֝י ִ ְ
יַע ֲִ֑שה וְ ּֽאתַ -
ָׁ֣
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אֹה ָ ֲִ֑ביו ו ְָ֖את כָל-ה ְָרש ִ ָָׁ֣עים יַשְמִ ּֽיד :תְ הִלַ ַ֥ת י ְה ֶ֗ ָוה ְי ּֽדַ ֶ֫ברִ -פַ֥י
ַאֲנחְנּו | נְ ָ֘ב ִּ֤רְך ֶָ֗יּה
וִיב ָָׁ֣רְך ָכלָ ָ֭ -בשָר ַ֥שם קָדְ ֶ֗שֹו לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽד :ו ַ ִּ֤
מּֽע ָ ַַ֥תה ְועַד-עֹו ֶָ֗לם הַ ּֽלְלּו ָיּּֽה:
וְּאַ תָׁ ה קָׁדֹוש יֹושב תְ הִלֹות יִש ְָראל :וְקָ ָרא זה אל זה וְָאמַ ר
כבֹודֹו( :בלחש)
ָקדֹוש | ָקדֹוש ָקדֹוש י ְהֹוָה ְצבָאֹות מְלא כָל הָָארץ ְ
ּו ְמ ַק ְבלִין דין מִ ן דין וְָאמ ְִרין קָדִ יש בִשְמי מרֹומַא ִעלַָאה בית
ְבּורתּה ,קַ דִ יש ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי
ַארעָא עובַד ג ְ
שכִינְתּה ,קַדִ יש עַל ְ
ְ
ַארעָא זִיו י ִקְ ריּה( :בקול) וַתִ שָאנִי
ָע ְל ַמי ָא ,י ְהֹוָה ְצבָאֹות ַמ ְלי ָא כָל ְ
שמַע ַאח ֲַרי קֹול ַרעַש גָדֹול בָרּוְך כְבֹוד י ְהֹוָה מִמְ קֹומֹו:
רּו ַח וָא ְ
ש ָמעִית בַתְ ַרי קַל זִי ַע שַ גִיא דִ מְשַ ְבחִין
(בלחש) ּונְ ָטלַתְ נִי רּוחָא ּו ְ
וְָאמ ְִרין ,ב ְִריְך יְק ָָרא דְ י ְהֹוָה מאֲתָ ר בית שְ כִינְתּה( ,בקול) י ְה ֹוָה
יִמְלֹוְך לְעֹולָם וָעד( ,בלחש) י ְהֹוָה ַמלְכּותיּה קָאִ ים ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי
ָע ְל ַמי ָא( :בקול) י ְהֹוָה אֱלהי ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויִש ְָראל אֲבֹותינּו,
שמ ְָרה ז ֹאת לְעֹולָם לְיצר ַמ ְחשְבֹות ְלבַב עַמָךְ ,והָכן ְל ָבבָם
ָ
שחִיתְ ,וה ְִרבָה ְל ָהשִיב
אליָך :וְהּוא ַרחּום יְכַפר עָוֹון וְלא י ַ ְ
אַפֹו ,וְלא יָעִיר כָל ֲחמָתֹו :כִי אַתָ ה י ְהֹוָה טֹוב ְו ַסלָח ו ְַרב חסד
ְתֹורתְ ָך אֱמת :תִ תן ֱאמת
קֹוראיָך :צִדְ קָתְ ָך צדק לְעֹולָם ,ו ָ
ְלכָל ְ
ש ַבעְתָ ַלאֲב ֹתינּו מִימי קדם:
ְליַעֲק ֹב ,חסד לְַאב ְָרהָם ,אֲשר נִ ְ
בָרּוְך אֲדֹנָי יֹום יֹום ,י ַ ֲעמָס לָנּו הָאל י ְשּועָתנּו סלָה :י ְהֹוָה
שגָב לָנּו ֱאלהי יַעֲק ֹב סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות
ְצבָאֹות עִמָנּו ִמ ְ
ַאשְרי ָאדָ ם ב ֹט ַח בְָך :י ְהֹוָה הֹושִיעָה הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום
ק ְָראנּו:
בָרּוְך אֱלהינּו שב ְָרָאנּו ִלכְבֹודֹוְ ,ו ִהבְדִ ילָנּו מִן הַתֹועִיםְ ,ונָתַ ן
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תֹורת ֱאמתְ ,וחַיי עֹולָם נָטַע בְתֹוכנּו .הּוא יִפְתַ ח לִבנּו
לָנּו ַ
ְתֹורתֹוְ ,ויָשִים ְבלִבנּו ַא ֲהבָתֹו ְוי ְִרָאתֹו ַלעֲשֹות ְרצֹונֹו
ב ָ
ּו ְל ָעבְדֹו בְלבָב שָלם .לא נִיגַע ל ִָריק ,וְלא נלד לַב ָהלָה .יְהִי
ָרצֹון ִמ ְלפָניָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲבֹותינּו שנִשְמ ֹר חֻקיָך
ּו ִמצְֹותיָך בָעֹולָם הַזהְ ,ונִזְכה ְונִחְיה ְונ ִַירש טֹובָה ּוב ְָרכָה
ְלחַי י הָעֹולָם ַהבָאְ :ל ַמעַן יְזַמ ְרָך כָבֹוד וְלא י ִד ֹם( ,יפסיק מעט) י ְהֹוָה
תֹורה
אֱלהַי לְעֹולָם אֹודךָ :י ְהֹוָה חָפץ ְל ַמעַן צִדְ קֹו ,יַגְדִ יל ָ
ְויַאְדִ ירְ :וי ִ ְבטְחּו בְָך יֹודְ עי שְמָך ,כִי לא ָעזַבְתָ ד ְֹרשיָך י ְהֹוָה:
שמְָך בכָל הָָארץִ :חזְקּו ְוי ַאֲ מץ
י ְהֹוָה אֲד ֹנינּו ,מָה אַדִ יר ִ
ְל ַבבְכם כָל ַה ְמי ַ ֲחלִים לַיהֹוָה:
ומחזירים הספר תורה .ובמקום יהללו אומרים על נהרות בבל

שבְנּו גַם-ב ִ ִָ֑כינּו ְּ֝ ְבזָכ ְֶ֗רנּו אתִ -ציֹּֽוןַ :עּֽל-ע ֲָר ִבַ֥ים
ַ ֵּ֥על נַה ֲָ֨רֹות | ב ֶָ֗בל ָ ָׁ֣שם ָ֭ י ָ ַ
שיר וְתֹולָלָׁ֣ינּו
שֹובינּו דִ בְריִ ָ֭ -
ֵ֡
שם ְשּֽא ֪לּונּו
ְתֹוכִּ֑ה ְּ֝תָ ִֶ֗לינּו כִנ ֹרֹותּֽינּוִ :כִּ֤י ֨ ָ
ב ָ
ְהוִ֑ה ְּ֝ ֶ֗ ַעל ַאדְ מַ ַ֥ת נכָ ּֽר :אִ ּֽם-
ִשיר ִצי ֹּֽוןֶ֗ :איְך נ ִ ַָ֥שיר את-שִיר-י ָ
ִ
שמ ָ ְִ֑חה ִ ַ֥שירּו ְּ֝ ֶ֗ ָלנּו מ ִ ַ֥
שכַ ַ֥ח יְמִי ִנ ּֽי :תִ דְ בַ ַ֥ק-לְשֹו ִ֨ני | ְל ִח ִכ ֮י אִם֪ -לא ֶ֫אזְכ ְַ֥רכִי אִם-
שכ ַָ֥חְך ְי ּֽרּוש ֶָ֗לָ ִם תִ ְ
א ְ
ש ְמחָתִ ּֽי :ז ְִּ֤כ ֹר י ְה ֨ ָוה | ִלב ְֵ֬ני א ֱֶ֗דֹום את֮ יִֹּ֤ום
לָׁ֣ א ָ֭ ַאעֲלה את-י ְרּוש ַ ִָ֑לִם ְּ֝ ֶ֗ ַעל ָׁ֣ר ֹאש ִ
ּודה ַאש ְַ֥רי
ְי ּֽרּו ֶ֫ ָ
שלָ ִַ֥ם ָ֭ ָה ָׁ֣א ֹמ ְִרים ָ ִּ֤ערּו | ָ ִ֑ערּו ְּ֝ ֶ֗ ַעד ַהי ְַ֥סֹוד בָ ּּֽה :בַת-ב ֶָ֗בל ַהש ְֶ֫ד ָ ַ֥
ֹאחז ְונ ִֵ֬פץ אּֽתְּ֝ -ע ֹ ָל ֶַ֗לי ְִך אל-
מּולְך שגָמַ ַ֥ לְתְ לָ ּֽנּוַ :אש ְִּ֤רי | שי ֵ֓
שיְשַלםָ -לְִ֑ך אתְ ְּ֝ -ג ֶ֗
הַסָ ּֽלַע:
(ואומר החזן קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן דְ הּוא עָתִ יד ְלחַדָ תָ א ָע ְל ָמאּ ,ולְַאחָָאה
ש ְכ ָללָא הי ְכלָאּ ,ו ְל ִמפ ְַרק ַחיַי ָאּ ,ו ְל ִמבְני ק ְַרתָ א דִ ירּושְלם,
מתַ י ָאּ ,ו ְל ַ
ש ַמי ָא
ִירא דִ ְ
ַארעָאְ ,ו ַל ֲאתָ בָא ֻפ ְל ָחנָא יַק ָ
ּולְמ ְעקַר ֻפ ְל ָחנָא נּוכ ְָרָאה מ ְ
ְלהַדְ רּה ְוזִיוּה וִיקָ רּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל
ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ָק ִריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָׁא
ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא יִּתְּ ב ַָׁרְךְ .ויִשְתַ בַחְ .וי ִתְ פַָארְ .וי ִתְ רומַם.
הלָל שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן
ְוי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַ
ק
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ִירן ְב ָע ְל ָמא
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
ִירתָ א .תִ ְ
לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
שין ,יַעְדי
ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן :תִ תְ ְכלי ַח ְר ָבא ְו ַכ ְפנָא ּומֹותָ נָאּ ,ו ַמ ְר ִעין ִבי ִ
ש ָראלְ ,ו ִא ְמרּו ָאמן .אמן:
ִמנָנָא ּו ִמנְכֹון ּומ ַעל עַמּה י ִ ְ
ש ַמי ָא ְו ַחי ִים טֹובִים וְשבַע וִישּועָה ּונְ ָחמָה
ש ָלמָא ַרבָה מִן ְ
י ְהא ְ
ּורפּוָאה ּוגְ ֻאלָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוָח ְו ַה ָצלָה עָלינּו ְועַל כָל
ְושִיזְבָא ְ
יִש ְָראל ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן :עֹושה שָ לֹום ִבמְרֹומָיו הּוא יעֲשה ב ְַר ֲחמָיו
שָלֹום עָלינּו ְועַל כָל יִש ְָראל ְו ִא ְמרּו ָאמן .אמן:
מגלת איכה
פרק-א

יכָׁ֣ה | יָש ָ ְָׁ֣בה בָדֶָ֗ ד ָהעִי ֙ר ַר ָ ָׁ֣בתִ י ָָ֔עם ָהי ָ ְָ֖תה כְַאלְמָ ָנִ֑ה ַר ָ ָׁ֣בתִ י
אא ָ
בַגֹו ִֶ֗ים ש ָָר֙תִ ֙י ַב ְמדִ ינָ֔ ֹות ָהי ָ ְָ֖תה לָמַ ּֽס :ב ב ָ֨כֹו תִ ב ְֶּ֜כה ַב ֶַ֗ליְלָה
וְדִ ְמעָתָ ּה֙ ַ ָׁ֣על ל ּֽ ֱח ָָ֔יּה אּֽין-לָ ַּ֥ה מְ נ ַָ֖חם מִ כָל-אֹה ֲִ֑בי ָה כָל-ר ֙עי ֙ ָה ָ ָׁ֣בגְדּו
ְהּודה מ ֙ע ֹנִ ֙י ּומ ָׁ֣ר ֹב עֲב ֹדָָ֔ ה ִ֚ ִהיא
ָָ֔בּה הָ ַ֥יּו ָלָּ֖ה לְאֹי ְבִ ּֽים :ג גָ ּֽלְתָ֨ ה י ָ ִּ֤
י ָשְ ָ ָׁ֣בה בַגֹו ִָ֔ים לַ֥ א מָ צ ָ ְָ֖אה מָנִ֑ ֹו ַח כָל-ר ֹדְ פַ֥י ָה הִשִיגָ֖ ּו ָה בַ֥ין הַמְ צ ִ ָּֽרים:
מֹועד כָל-שְ עָר֙י ֙ ָה שּֽ ֹוממִָ֔ ין
ָ֔
ד דַ ְר ֨כי צִיֶּ֜ ֹון אֲב ֶ֗לֹות מִ ְב ִל ֙י ב ָָׁ֣אי
כֹהֲנָ֖י ָה נ ֱאנ ִ ִָ֑חים בְתּולתַ֥י ָה נּוגָ֖ ֹות ו ְִהַ֥יא מַ ר-לָ ּּֽה :ה הָי֨ ּו ָצ ִּ֤רי ָה
הֹוגָּ֖ה ַ ָׁ֣על ר ֹב-פְשָ ִ֑עי ָה עֹולָלֶ֛י ָה ָהלְכַ֥ ּו
ש אֹי ְָׁ֣בי ָה שָ ָ֔לּו כִ ּֽי-י ְהוָ ַ֥ה ָ
לְר ֹא ֙
ש ִ ְָ֖בי ִלפְני-צָ ּֽר :ו וַיצַ֥א ִמבַת-צִיָ֖ ֹון כָל-הֲדָ ָ ִ֑רּה ָהיָּׁ֣ו שָ ֶ֗רי ָה ְכ ַאיָלִים֙
לאָ -מצ ְָׁ֣אּו ִמ ְר ָ֔עה וַילְכַ֥ ּו בְלאָ֖ -כ ֹ ַח ִלפְנַ֥י רֹודּֽף :ז ָזּֽכ ָ ְָׁ֣רה י ְרּוש ֶָ֗לַ ִם
ֲשר הָיָ֖ ּו ִ ָׁ֣מימי ִ֑קדם ִבנ ְֹ֧פ ֹל ע ָ ַָׁ֣מּה
י ְִּ֤מי ָענְי ָּה֙ ּו ְמ ָ֔
רּודי ָה ִ֚כ ֹל ַמ ֲח ֻמ ָ֔די ָה א ַ֥
ְבי ַדֶָ֗ -צר ו ְִּ֤אין עֹוז ֙ר ָָ֔לּה ָר ָׁ֣אּו ָה צ ִָָ֔רים שָ ח ֲָ֖קּו ַעַ֥ל מִשְ בַתּֽהָ :ח ִּ֤חטְא
ִידה ָה ָיִ֑תָ ה כָ ּֽל-מְ ַכב ְִּ֤די ָה ִהזִילּ֙ו ֙ ָה כִי-
ָ ּֽחטְָאה֙ י ְָׁ֣רּושָ ָ֔לַ ִם עַל-כָ֖ן ְלנ ָ ָׁ֣
ְשּולי ָה
ְָאתּה ב ֶ֗
ָר ָׁ֣אּו ע ְרוָתָָ֔ ּה גַםִ -הַ֥יא נאנ ָ ְָ֖חה ו ָ ַַ֥תשָב ָאחֹּֽור :ט ֻטמ ָ ָׁ֣
לִּ֤ א ָזּֽכ ְָרה֙ ַאח ֲִריתָָ֔ ּה ו ַָׁ֣תרד ְפ ָל ִָ֔אים אַ֥ין ְמנ ַָ֖חם ָלִּ֑ה ְר ִּ֤אה י ְהוָה֙ את-
ָענְ ִָ֔יי ִכַ֥י ִהגְ ִ ָ֖דיל אֹוי ּֽב :י י ָד ֹ֙ו ָפ ַָׁ֣רש ָָ֔צר ַ ָ֖על כָל-מַ חֲמַ ִ֑די ָה כִ ּֽיָ -רא ָ ֲִּ֤תה
קא
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ֲשר ִצ ָ֔ ִּויתָ ה לא-י ַָ֥ב ֹאּו ַבק ָ ָָ֖הל לָ ְּֽך :יא כָל-ע ָ ִַּ֤מּה
גֹוי ִם֙ ָ ָׁ֣באּו ִמ ְקדָ ָ֔שָ ּה א ָׁ֣
נאֱ נָחִים֙ ְמ ַב ְק ִ ָׁ֣שים ָ֔לחם נָתְ נֹ֧ ּו מַ חֲמַ דיהֶ֛ם ב ְָ֖א ֹכל ְלה ִ ָָׁ֣שיב ָנִ֑פש
ְר ִּ֤אה י ְהוָה֙ וְ ּֽ ַה ִָ֔ביטָה ִכַ֥י ָה ִיָ֖יתִ י זֹוללָ ּֽה :יב לָׁ֣ ֹוא אֲ ליכם֮ כָלָׁ֣ -ע ֹבְרי
עֹולָ֖ל ִלִ֑י אֲש ֙ר
ֲשר ַ
דר ְְ֒ך ה ִ ַָׁ֣ביטּו ְ
ּור ֶ֗אּו אִם-יִּ֤ש ַמכְאֹו ֙ב ְכ ַמכְא ֹ ִָ֔בי א ַ֥
שלַח-אַ֥ש ְב ַעצְמ ַ ָֹ֖תי
הֹוגָׁ֣ה י ְה ָ֔ ָוה בְיָ֖ ֹום ח ֲַ֥רֹון אַ פֹּֽו :יג מִ מָ ֶ֛רֹום ָ ּֽ
ָ
ש ֹמ ָָ֔מה כָל-הַיָ֖ ֹום
ָאחֹור נְתָ ַ֙ננִ ֙י ּֽ
יבנִי ָ֔
ַוי ְִר ִ֑דנָה פ ַָ֨רש ִּ֤רשת ל ְַרגְ ַל ֙י הֱשִ ַ ָׁ֣
ָארי ִהכ ִ ְָׁ֣שיל
ש ַק ֩ד ֨ע ֹל ְפ ָ
דָ וָ ּֽה :יד נִ ְ
ש ֶַּ֜עי ְבי ֶָ֗דֹו י ִשְ ָ ַ֥ת ְרגֶ֛ ּו עָלַ֥ ּו עַלַ -צּו ִ ָ֖
ִירי | אֲ דֹנָ ֙י
ִידי לא-אּוכַ ַ֥ ל קּּֽום :טו ִס ָ֨לה כָל-אַ ב ַ ִּ֤
כ ִ ִֹ֑חי נְתָ ַ ָׁ֣ננִי ֲאד ָָֹ֔ני ב ָ֖
ְתּולָ֖ת
ַחּורי ִ֚ ַגת דָ ַ ָׁ֣רְך אֲ ד ָָֹ֔ני ִלב ַ
מֹועד ִלש ְָׁ֣ב ֹר ב ָ ִ֑
ְב ִק ְר ִָ֔בי ָק ָ ַ֥רא עָלַ ֶ֛י ָ֖
ְהּודּֽה :טז עַלָׁ֣ -אלה | ֲא ִנָׁ֣י בֹו ִכ ֶָ֗יה עי ִנִּ֤י | עינִ ֙י י ֹ ְָׁ֣רדָ ה מַָ֔ י ִם כִ ּֽי-
בַת-י ָ
ָר ַ ַ֥חק ִמ ֶ֛מנִי מְ נ ַָ֖חם מ ִ ָׁ֣שיב נַפ ִ ְִ֑שי ָהיִּּ֤ו ָבנַ ֙י שּֽ ֹוממִָ֔ ים ִכַ֥י ג ַ ָָ֖בר אֹוי ּֽב:
ִיביו
יז פ ְּֽר ֨ ָ
שה צִיֶּ֜ ֹון ְבי ֶָ֗די ָה ִּ֤אין ְמנַחם֙ ָָ֔לּה צ ִָּוֹ֧ה י ְהוָ ֶ֛ה ְליַע ֲָ֖ק ֹב ְסב ָ ָׁ֣
ְהוָ֖ה ִכָׁ֣י ִ ָׁ֣פיהּו
צ ָ ִָ֑ריו ָהי ָ ְֹ֧תה י ְרּושָלַ ִֶ֛ם ְלנ ָ ִָ֖דה ביניהּֽם :יח צ ִַדַ֥יק הֶ֛ ּוא י ָ
ַחּורי
ּורא ּ֙ו ַמכְא ֹ ִָ֔בי ב ַ
שמְ עּוָ -נָׁ֣א כָל הָ ּֽ ַע ִֶ֗מים ְ
מָ ִ ִ֑ריתִ י ִ
ְתּולתַ֥י ּוב ַ ָ֖
ַשבִי :יט ָק ָ ִּ֤ראתִ י לַ ּֽמְַא ֲה ַב ֙י ָׁ֣המָה ִר ָ֔מּונִי כֹהֲנַ ַ֥י ּוז ְק ַנָ֖י ב ִ ָָׁ֣עיר
ָהלְכַ֥ ּו ב ּֽ
ְהוִּ֤ה כִ ּֽי-
ג ָָוִ֑עּו כִ ּֽיִ -בק ְַ֥שּו אֹ֙כל֙ ָָ֔למֹו ְוי ִ ָָ֖שיבּו את-נַפ ְָשּֽם :כ ְר ֨אה י ָ
צַרִ -ל ֙י מ ַ ָׁ֣עי חֳמַ ְר ָָ֔מרּו נה ְַפְִּ֤ך ִל ִב ֙י בְקִ ְר ִָ֔בי ִכַ֥י ָמ ָ֖רֹו מָ ִ ִ֑ריתִ י מִחַ֥ ּוץ
ש ְכלָהָ֖ -חרב בַבַ ַ֥ י ִת כַמָ ּֽות :כא שָ מְ ֞עּו ִכֹ֧י נ ֱאנ ָ ָָׁ֣חה אֶָ֗ נִי ִּ֤אין מְ נַחם֙ ִָ֔לי
ִ
כָל֨ -א ֹי ְ ֶַּ֜בי שָ מְ עִּ֤ ּו ָ ּֽרעָתִ ֙י שָָ֔ שּו ִכַ֥י א ָ ַָ֖תה ע ִ ִָ֑שיתָ הבַ֥אתָ יֹוםָ -ק ָ ָ֖ראתָ
ְו ִי ּֽ ְהיַּ֥ו ָכ ּֽמֹונִי :כב תָ ֨ב ֹא כָלָ -רע ָ ִָּ֤תם ְלפָנ֙י ָ֙ך וְעֹולָׁ֣ל ָָ֔למֹו כַאֲ ַ֥שר
עֹולַ ֶ֛לְתָ ִלָ֖י ַ ָׁ֣על כָל-פְשָ ָ ִ֑עי כִ ּֽיַ -רבַ֥ ֹות ַאנְח ַ ָֹ֖תי ְול ִִבַ֥י דַ ּוָ ּֽי:
פרק-ב

ִשְלִּ֤יְך ִמש ַָ֙מי ִם֙ ָ֔ארץ
א איכָה֩ י ָ ִ֨עיב ְבאַפִּ֤ ֹו | ֲאדֹנָ ֙י את-בַת-צִיָ֔ ֹון ה ִ
ש ָר ִ֑אל וְלא-זָכַ ַ֥ר הֲד ֹםַ -רג ְָלָ֖יו ְביַֹ֥ום אַ פֹּֽו :ב ִב ַ֨לע אֲ ד ֶָֹּ֜ני
תִ פ ְָ֖ארת י ִ ְ
ְהּודה
וְלָׁ֣ א ָח ֶַ֗מל ִ֚את כָל-נ ְָׁ֣אֹות יַע ֲָ֔ק ֹב ה ַ ָֹ֧רס בְעב ְָר ֶ֛תֹו ִמ ְבצ ְַ֥רי בַת-י ָ ָ֖
קב
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ִה ִגָׁ֣י ַע ל ָ ִָ֑ארץ חִלַ֥ל מַ מְ ל ָָכָ֖ה וְשָ ּֽריהָ :ג ג ַ ָָׁ֣דע בָ ּֽח ֳִריֶַ֗ -אף ִ֚כ ֹל ָׁ֣קרן
ש ָר ָ֔אל ה ִ ַ֥שיב ָאחֶ֛ ֹור יְמִינָ֖ ֹו מִ פְנָׁ֣י אֹויִ֑ב ַויִב ַ ְִּ֤ער ְביַעֲק ֹ ֙ב כ ְָׁ֣אש
יִ ְ
ְאֹויב נ ָ ִִּ֤צב י ְמִינ ֹ֙ו ְכ ָָ֔צר וַ ּֽיַה ֲָ֔ר ֹג
ל ּֽ ָה ָָ֔בה ָאכ ְָלָ֖ה סָבִ ּֽיב :ד דָ ַ֨רְך קַ שְ ֶּ֜תֹו כ ֶ֗
שפַ ְַ֥ך כ ָָ֖אש חֲמָ תּֽ ֹו :ה ָה ָ֨יה ֲאד ָֹנִּ֤י |
ָ֖כ ֹל ַמחֲמַ דיִ֑ ָ -עי ִן בְאֹ֙הל֙ בַת-צִיָ֔ ֹון ָ
ְנֹותי ָה שִ ָ֖חת ִמ ְבצ ָ ִָ֑ריו וַי֙ר ֙ב
ַארמ ָ֔
כְאֹוי ֙ב ב ִַלָׁ֣ע י ִשְ ָר ָ֔אל ִבלַע֙ כָלְ -
ש ַ֨כח
שִחת מֹוע ֲִ֑דֹו ִ
ְבבַת-י ְהּודָָ֔ ה תַ אֲ נִ ָיָ֖ה וַאֲ נִ ָי ּֽה :ו ַויַח ְִּ֤מ ֹס ַכ ַג ֙ן שֻ כָ֔ ֹו ָ֖
מֹועד וְשַ ָָ֔בת ַויִנְאַ ַ֥ץ ְב ַזּֽעַם-אַ ָ֖פֹו מַ֥לְך וְכ ֹהּֽן :ז זָ ַ֨נח
י ָ
ְהוִּ֤ה | ְבצִיֹו ֙ן ָׁ֣
נֹותי ָה
חֹומ ֹת ְ
אֲ ד ָֹנִּ֤י | מִ זְבְח ֹ֙ו נ ִָׁ֣אר מִ ְקדָ ָ֔שֹו ִה ְסגִי ֙ר ְבי ַדָ֔ -
ַארמְ ִ֑
אֹויב ָ֖
שחִי ֙ת
ְהוִּ֤ה | ְל ַה ְ
שב י ָ
הוָ֖ה ְכיַֹ֥ום מֹועּֽד :ח ָח ֨ ַ
ֶ֛קֹול נָתְ נַ֥ ּו בְבית-י ְ ָ
ְחֹומה
ַ ָׁ֣
חֹומת בַת-צִיָ֔ ֹון ָ ָׁ֣נטָה ָָ֔קו לא-ה ִ ַ֥שיב י ָָ֖דֹו מִ ב ִַ֑ל ַע ַו ַי ּֽ ֲאבל-חַ֥ל ו ָ ָ֖
יחי ָה ַמ ְל ָ֨כּה
יַחְדָ ַ֥ו אֻ ְמלָ ּֽלּו :ט ָטבְעִּ֤ ּו ָב ָא֙ר ֙ץ שְ ע ָָ֔רי ָה אִבַ ַ֥ד ְו ִ
ש ַ ָ֖בר ב ְִר ִ֑
ִיאי ָה לא-מָ צ ְַ֥אּו חָזָ֖ ֹון מי ְהוָ ּֽה:
תֹורה גַם-נְב ֶ֕
ש ִּ֤רי ָה בַגֹוי ִם֙ ָׁ֣אין ָָ֔
ְו ָ
ש ֨בּו ל ָ ִָּ֤ארץ י ִדְ מ ּ֙ו ז ִקְ נָׁ֣י בַת-צִיָ֔ ֹון הּֽעֱלִּ֤ ּו ָע ָפ ֙ר עַל-ר ֹאשָָ֔ ם ָחג ְָ֖רּו
יי ְ
ֹאשָ ן בְתּולָ֖ ת י ְרּושָלָ ִ ּֽם :יא כ ָ֨לּו בַדְ מָ עִּ֤ ֹות
הֹורידּו ל ָָא֙ר ֙ץ ר ָ֔
ַ
ש ִ ִ֑קים ִ ִּ֤
ש ַפְִּ֤ך ל ָָא֙ר ֙ץ כְבדִָ֔ י עַלָ֖ -שבר בַת-ע ִ ִַ֑מי בּֽע ִָּ֤טף
עינַ ֙י ֳח ַמ ְר ְמ ָׁ֣רּו מ ַָ֔עי נִ ְ
ְיֹונק ב ְִרח ָֹ֖בֹות קִ ְר ָי ּֽה :יב ְלאִמ ֹתָ ם֙ י ֹּֽאמְ ָ֔רּו אַיָ֖ה דָ ָגָׁ֣ן ָו ָ ִ֑יי ִן
עֹולל֙ ו ָ֔
בְהִ ּֽתְ ַעט ְָפִּ֤ם כ ּֽ ָח ָלל֙ ב ְִרח ֹבָׁ֣ ֹות ִָ֔עיר ְבהִשְ תַ ָׁ֣פְך נַפ ְָ֔שָ ם אלָ֖ -חיק
שו ה -
אִמ ָֹתּֽם :יג מָ ּֽהֲ -אע ִ֞ידְך ָ ָׁ֣מה ֲאדַ מהֶָ֗ -לְך ַה ַב ֙ת י ְָׁ֣רּושָ ָ֔לַ ִם ָ ִּ֤מה אַ ְ
ְתּולָ֖ת בַת-צִיִ֑ ֹון כִ ּֽי-ג ַָ֥דֹול ַכ ָי ֶ֛ם שִ ב ְָ֖רְך ִמַ֥י י ְִרפָא-לָ ְּֽך:
ָל ְ֙ך וַאֲנַ ּֽח ֲָ֔מְך ב ַ
בּותְך
יד נְבִי ֶַ֗אי ְִך ָ ִּ֤חזּו ָל ְ֙ך ָ ָׁ֣שוְא וְתָ ָ֔פל ְולּֽא-גִלַ֥ ּו עַל-עֲֹונְָ֖ך ְלה ִ ָָׁ֣שיב שְ ִ֑
וַיָׁ֣חֱזּו ָָ֔לְך ַמש ְַ֥אֹות ָ ָ֖שוְא ּומַ דּוחִ ּֽים :טו ָסּֽפ ְ֨קּו ע ַ ִָּ֤לי ְִך ַכ ַ֙פי ִם֙ כָלָׁ֣ -ע ֹבְרי
ֹאשָ ם עַלָ֖ ַ -בת י ְרּוש ָ ִָ֑לִם הֲזָֹׁ֣את ָה ִֶ֗עיר שי ֹּֽא ְמר ּ֙ו
ָ֔דרְך ָש ְּֽרק ּ֙ו ַוי ָ ִנָׁ֣עּו ר ָ֔
כ ִ ְָׁ֣לילַת ָ֔י ֹפִי מָ ָ֖שֹוש ְלכָל-הָאָ ּֽרץ :טז פ ָ֨צּו ע ַ ִָּ֤לי ְִך פִיהם֙ כָלָׁ֣ -אֹוי ְ ַָ֔בי ְִך
ָש ְּֽרק ּ֙ו ַו ַיּֽח ְַרקּוָ֔ -שן ָא ְמ ָ֖רּו ב ָ ִִ֑לעְנּו ַ ָׁ֣אְך ז ַ֥ה ַהיֶֹ֛ום שקִ ּוִינֻ ָ֖הּו מָצָ ַ֥אנּו
קג
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ֲשר ז ָמֶָ֗ ם ב ַ ִִּ֤צע אמְ ָרת ֹ֙ו אֲ ָׁ֣שר צ ִָּוָׁ֣ה מִ ּֽימי-
ָראִ ּֽינּו :יז ָע ֨ ָ
שה י ְה ֶּ֜ ָוה א ָׁ֣
אֹויב ה ִ ָ֖רים ַ֥קרן צ ָ ָּֽרי ְִך:
ש ַ ִּ֤מח ָע ַל֙י ִ ְ֙ך ָ֔
ָ֔קדם ה ַ ָָ֖רס וְלָׁ֣ א ח ָ ִָ֑מל ַוי ְ ַ
הֹורידִ י כ ַ ִַּ֤נחַל דִ ְמ ָע ֙ה
ִ֨
חֹומת בַתִ ִ֠ -ציֹון
יח צ ַָעַ֥ק ל ָ ִָ֖בם אלֲ -אד ָֹנִ֑י
ַ ָׁ֣
יֹומם ָו ַָ֔ליְלָה אַ ּֽל-תִ תְ ִנִּ֤י פּוגַ ֙ת ָָ֔לְך ַאל-תִ ָ֖ד ֹם ַבת-עינ ְּֽך :יט ָׁ֣קּומִי |
ָ ָׁ֣
ש ֻמ ָ֔רֹות שִ פ ְִכִּ֤י כ ַַ֙מי ִם֙ ל ִָ֔בְך ָ֖נ ֹכַח פְנָׁ֣י ֲאד ָֹנִ֑י
ש ַא ְ
ָׁ֣ר ֹנִי ַב ֶַ֗ליְלָה לְר ֹא ֙
ֲטּופַ֥ים ב ְָר ָ ָ֖עב ב ְַ֥ר ֹאש כָל-
ש עֹּֽו ָל ַָ֔לי ְִך ָהע ִ
שְאי א ָלָׁ֣יו ַכ ֶַ֗פי ְִך עַל-נ֙פ ֙
ִ ֹ֧
עֹוללְתָ ִ֑כ ֹה ִאם-ת ֹא ַ֨כ ְלנָה
חּוצֹּֽות :כ ְר ִּ֤אה י ְהוָה֙ וְ ּֽ ַה ִָ֔ביטָה ְל ִ ָ֖מי
ַ ָׁ֣
נ ִ ִָּ֤שים פ ְִרי ָם֙ עֹלֲלָׁ֣י ִט ֻפ ִָ֔חים אִ ם-יה ֶָ֛רג בְמִ ְקדַ ַ֥ש אֲ ד ָֹנָ֖י כ ֹהַ֥ן ְונָבִ ּֽיא:
ַחּורי נָפְלָׁ֣ ּו ב ָ ִ֑חרב
שכ ְ֨בּו ל ָ ִָּ֤ארץ חּוצֹו ֙ת ַ ָׁ֣נעַר ְוז ָָ֔קן ב ַ
כא ָ
ְתּולתַ֥י ּוב ַ ָ֖
מְגּור ֙י
ַ
מֹועד
ה ַ ָ֙רג ְָ֙ת ְביָֹׁ֣ום ַא ָ֔פָך ָט ַ ָ֖בחְתָ לַ֥ א ח ָָמּֽלְתָ  :כב תִ ְק ָרא֩ כְי֨ ֹום ִּ֤
ְהוָ֖ה פ ִָלָׁ֣יט וְשָ ִ ִ֑ריד אֲשר-טִפַ ַ֥ חְתִ י
מִ ָס ִָ֔ביב וְלַ֥ א ָה ָי ֶ֛ה ְביַֹ֥ום ַאף-י ָ
ו ְִר ִ ָ֖ביתִ י אֹי ְִבַ֥י כִלָ ּֽם:
פרק-ג

אֹותַ֥י נָהַ ֶ֛ג וַי ַֹלְָ֖ך ַ֥ח ֹשְך
א אֲ ִנִּ֤י ה ַ֙גב ֙ר ָר ָ ָׁ֣אה ֳע ִָ֔ני ב ְָ֖שבט עב ְָרתּֽ ֹו :ב ִ
וְלא-אֹּֽור :ג ַ ָׁ֣אְך ִבַ֥י י ֻ ֶָ֛שב יַה ֲַ֥פ ְֹך י ָָ֖דֹו כָלַ -הי ֹּֽום :ד ב ִָלִּ֤ה בְשָ ִר ֙י
ְמֹותּֽי :ה בָנָ ַ֥ה עָלַ ֶ֛י ַוי ַ ַָ֖קף ַ֥ר ֹאש ּותְ לָאָ ּֽה:
ְעֹורי ש ַ ִָ֖בר ַעצ ָ
ו ִָ֔
הֹושִיבנִי כְמתַ֥י עֹולָ ּֽם :ז ג ַ ָֹ֧דר ַבע ֲִדֶ֛י וְלַ֥ א א ָ֖צא
ו ְב ַמחֲשַ ִכַ֥ים
ַ ָ֖
ִהכ ְִבַ֥יד נְחָשְ תִ ּֽי :ח ַגָׁ֣ם ִכִּ֤י אזְעַק֙ וַאֲ שַ ָּ֔ו ַע שָ ַ ָ֖תם תְ ִפלָתִ ּֽי :ט ג ַ ִָּ֤דר
דְ ָר ַכ ֙י ְבגָ ִָ֔זית נְתִ יב ַ ָֹ֖תי עִּוָ ּֽה :י ָׁ֣ד ֹב א ַֹ֥רב הּו ֙א ִָ֔לי (אריה) אֲ ִ ָ֖רי
סֹורר וַ ּֽי ְ ַפש ְָ֖חנִי שָמַ ַ֥ נִי ש ֹמּֽם :יב דָ ַ ִּ֤רְך קַ שְת ֹ֙ו
ְב ִמסְתָ ִ ּֽרים :יא דְ ָרכַ ַ֥י ֶ֛
שפָתּֽ ֹו :יד ָה ִיִּ֤יתִ י
ִיבנִי כַמַ ט ָ ָָ֖רא לַחּֽץ :יג הבִיא֙ ְב ִכלְיֹותָָ֔ י בְנָ֖י אַ ְ
ַויַצ ָ֔
רֹורים ה ְִרוַ ַ֥ נִי
שְח ֹק֙ ְלכָלַ -ע ִָ֔מי נְגִינ ָ ָָ֖תם כָלַ -הי ֹּֽום :טו ִה ְ
ִיענִי בַמְ ִ ָ֖
שב ַ ַ֥
ִישנִי בָאּֽפר :יז וַתִ ז ְַנֹ֧ח ִמשָלֶ֛ ֹום
ַלעֲנָ ּֽה :טז ַוי ַג ְִּ֤רס בּֽ ָח ָצ ֙ץ שִ ָָ֔ני ִה ְכפ ַ ָ֖
ָאבד נִ ְצ ִָ֔חי וְתֹו ַחל ִ ְָ֖תי מי ְהוָ ּֽה:
נַפ ִ ְָ֖שי נ ִ ַָ֥שיתִ י טֹובָ ּֽה :יח וָא ֹ ַמ ֙ר ַ ָׁ֣
רּודי ַלעֲנָ ַ֥ה ו ָּֽר ֹאש :כ זָכָׁ֣ ֹור תִ זְכָ֔ ֹור (ותשיח) וְתָ ַ֥שֹו ַח
יט זְכָרָ -ענְ ִי ַ֥י ּו ְמ ִ ָ֖
קד
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ע ַָלָ֖י נַפ ְִשּֽי :כא זֶֹ֛את אָ ִ ַ֥שיב אל-ל ִ ִָ֖בי עַל-כַ֥ן אֹוחִ ּֽיל :כב ַ ּֽחס ְִּ֤די
י ְהוָה֙ ִכָׁ֣י לא-תָָ֔ מְ נּו ִכַ֥י לא-כָלָ֖ ּו ַרחֲמָ ּֽיו :כג חֲדָ שִים֙ ַל ְב ָק ִָ֔רים ַר ָ ָ֖בה
אֹוחַ֥יל לֹּֽו :כה ִּ֤טֹוב
שי עַל-כָ֖ן ִ
אֱמּונָתָּֽך :כד חל ִ ְִּ֤קי י ְהוָה֙ ָא ְמ ָ ָׁ֣רה נַ ְפ ָ֔ ִ
שּועת י ְהוָ ּֽה:
י ְהוָה֙ לְק ָ֔ ָוֹו לְנָ֖פש תִ דְ ְרשּֽנּו :כו ִּ֤טֹוב ְויָחִיל֙ וְדּומָָ֔ ם לִתְ ַ ָ֖
ְעּוריו :כח י ִּ֤שב בָדָ ֙ד ְוי ִָ֔ד ֹם ִכַ֥י נ ַ ָָ֖טל
כז טָׁ֣ ֹוב ל ַָ֔גבר כִ ּֽי-י ָ ִַ֥שא ָ֖ע ֹל ִבנ ָ ּֽ
אּולָ֖י י ַ֥ש תִ קְ וָ ּֽה :ל י ִֹ֧תן לְמַ כֶ֛הּו ָ֖לחִי
עָלָ ּֽיו :כט י ִִּ֤תן בּֽ ָע ָפ ֙ר ִָ֔פיהּו ַ
ְעֹולָ֖ם אֲ ד ֹנָ ּֽי :לב ִכָׁ֣י אִ ם-הֹו ָָ֔גה
יִשְבַ ַ֥ע בְח ְרפָ ּֽה :לא ִכָׁ֣י לַ֥ א יִזְנַ ֶ֛ח ל ָ
ו ְִר ַ ָ֖חם כ ְַ֥ר ֹב ֲחס ָָדּֽיו :לג ִכָׁ֣י לִּ֤ א ִענָה֙ מִ ל ִָ֔בֹו ַוי ַגָ֖ה בְני-אִ ּֽיש:
לד לְדַ כ ֙א ַ ָׁ֣תחַת ַרגְ ָָ֔ליו ָ֖כ ֹל אֲ ִ ַ֥סירי אָ ּֽרץ :לה ְלהַטֹו ֙ת מִשְ פַטָָ֔ -גבר
נָ֖גד פְנַ֥י ע ְלי ֹּֽון :לו ְלעַּוִּ֤ת ָאדָ ם֙ ב ְִר ָ֔יבֹו ֲאד ָֹנָ֖י לַ֥ א ָראָ ּֽה :לז ִ ָׁ֣מי זִּ֤ה
ָאמַ ֙ר ו ַָ֔תהִי אֲ ד ָֹנָ֖י לַ֥ א צִּוָ ּֽה :לח מ ִִפִּ֤י עלְיֹו ֙ן לָׁ֣ א ת ָ֔צא ה ָָר ָ֖עֹות
ָאדם ָָ֔חי גָ֖בר עַל ֲחטָאָ ּֽיו :מ נַ ְחפ ָ ְִּ֤שה
ְו ַהטֹּֽוב :לט מַה-י ִתְ אֹונ ֙ן ָ ָׁ֣
דְ ָרכ֙ינ ּ֙ו וְ ּֽנַח ְָ֔ק ֹ ָרה ְונ ָָ֖שּובָה עַד-י ְהוָ ּֽה :מא נ ָ ִִּ֤שא ְלבָב֙נ ּ֙ו אלַ -כ ָָ֔פי ִם
שעְנ ּ֙ו ּומָ ִָ֔רינּו א ָ ַָ֖תה לַ֥ א סָלָ ּֽחְתָ :
אלָ֖ -אל ַבשָמָ ּֽי ִם :מב ַ ִּ֤נחְנּו ָפ ַ ֙
מג ס ִַּ֤כ ֹתָ ה בַָא ֙ף וַ ּֽתִ ְרדְ ָ֔פנּו ה ַ ָָ֖רגְתָ לַ֥ א חָמָ ּֽלְתָ  :מד סַכִּ֤ ֹותָ ה בּֽ ָענָ ֙ן ָָ֔לְך
שִימנּו ב ְַ֥קרב ָהעַמִ ּֽים :מו פָצַ֥ ּו
מע ֲָ֖בֹור תְ פִלָ ּֽה :מה ס ִ ְֹ֧חי ּומָ ֶ֛אֹוס תְ ָ֖
ַשאת ְוה ַָשּֽבר:
ִיהם כָל-אֹי ְבּֽינּו :מז ַ ֹ֧פחַד וָפַ ֶ֛ חַת ָ ַ֥הי ָה ָלָ֖נּו ה ַ֥
עָלֶ֛ינּו פ ָ֖
מח ַפלְגיַ֙ -מי ִם֙ ת ַ ָׁ֣רד עי ִָ֔ני עַלָ֖ -שבר בַת-עַמִ ּֽי :מט עי ִנֹ֧י נִג ָ ְֶ֛רה וְלַ֥ א
ְהוָ֖ה מִ שָמָ ּֽי ִם :נא עינִ ֙י
ש ִ ָׁ֣קיף ו ְָ֔ירא י ָ
תִ דְ ָ֖מה מאַ֥ין ֲה ֻפגֹּֽות :נ עַד-י ַ ְ
ִירי :נב צַ֥ ֹוד צ ֶָ֛דּונִי ַכצ ִָ֖פֹור א ֹי ְבַ ַ֥י חִנָ ּֽם:
עֹּֽול ְָלָׁ֣ה ְלנַפ ְָ֔שִ י מִ ָ֖כ ֹל בְנַ֥ ֹות ע ִ ּֽ
ֹאשי ָאמַ ְַ֥רתִ י
נג צָ ּֽמ ְִּ֤תּו בַבֹו ֙ר ַח ָָ֔יי ַוי ַדּוָ֖ -אבן בִ ּֽי :נד צָ ּֽפּו-מַ ַ֥ י ִם עַל-ר ִ ָ֖
שָמעְתָ
נִגְ ָז ְּֽרתִ י :נה ק ָ ִָּ֤ראתִ י שִ מְ ָ֙ך י ְה ָ֔ ָוה מִבָ֖ ֹור תַ חְתִ י ֹּֽות :נו ִ
קֹולָ֖י ָ ִ֑
ַאל-תַ עְלֹ֧ם ָאזְנְָךֶ֛ ל ְַר ְוח ִ ָָ֖תי לְשַ ְועָתִ ּֽי :נז ָק ַ ֙ר ְב ָ֙ת ְביָֹׁ֣ום א ְק ָר ָ֔א ָך
ירא :נח ַ ֹ֧רבְתָ ֲאד ֹנָ ֶ֛י ִריבַ֥י נַפ ִ ְָ֖שי גָאַ ַ֥ לְתָ ַח ָי ּֽי:
ָאמ ְרתָ ַאל-תִ ָ ּֽ
ַ ָ֖
קה
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שפָטִ ּֽי :ס ָר ִא֙יתָ ה֙ כָל-נִקְמָתָָ֔ ם
נט ָר ִ ִּ֤איתָ ה י ְהוָה֙ ע ַָּוָׁ֣תָ תִָ֔ י שָ פ ָ ְָ֖טה מִ ְ
שב ָ ָֹ֖תם עָלָ ּֽי:
כָל-מַ ְחשְב ָ ָֹ֖תם לִ ּֽי :סא שָ ַ ִּ֤מעְתָ ח ְרפָתָ ם֙ י ְה ָ֔ ָוה כָל-מַ ְח ְ
שב ָ ְִּ֤תם ו ִ ְּֽקימָ תָ ם֙
שפ ְִּ֤תי קָ מַ ֙י וְהגְיֹו ָָ֔נם ע ַָלָ֖י כָלַ -הי ֹּֽום :סג ִ
סב ִ
ֲשה
ַה ִָ֔ביטָה ֲא ִנָ֖י מַ נְגִינ ָָתּֽם :סד תָ ֨שִ יב לָהַ֥ם ג ְֶ֛מּול י ָ
ְהוָ֖ה כְמַ ע ַ֥
י ְדיהּֽם :סה תִ ִּ֤תן לָהם֙ ְמגִנַתָ֔ -לב תַ אֲלָ ּֽתְ ָךָ֖ לָהּֽם :סו תִ ְר ִּ֤ד ֹף בְַא ֙ף
שמַ֥י י ְהוָ ּֽה:
שְמִידם מ ַ ִָ֖תחַת ְ
ָ֔
וְתַ
פרק-ד

שנָ֖א הַכָׁ֣תם ה ִַ֑טֹוב תִ שְ תַ ֙פ ְכנָה֙ ַאבְניָ֔ -ק ֹדש
יּועם זָ ָָ֔הב י ִ ְ
א איכָה֙ ַ ָׁ֣
יכִּ֤ה
ב ְָ֖ר ֹאש כָל-חּוצֹּֽות :ב בְנִּ֤י צִיֹו ֙ן ַהי ְקָ ִָ֔רים הַמְ ֻסל ִ ָָ֖אים ב ָ ִַ֑פז א ָ
נ ְחשְב ּ֙ו ְלנִבְליָ֔ -חרש ַמע ֲָ֖שה י ְדַ֥י יֹוצּֽר :ג גַם תַ נִים֙ ָ ָׁ֣חלְצּו שַָ֔ ד
יהן בַת-ע ִ ַָׁ֣מי לְַא ְכ ָָ֔זר ַכי ְע ִנָ֖ים בַמִ דְ ָבּֽר :ד דָ ַ֨בק ל ְַ֥שֹון
הי ִנָ֖יקּו גּור ִ֑
יֹונֶ֛ק אל-חִכָ֖ ֹו ַבצ ָ ִָ֑מא עֹּֽו ָללִים֙ ָ ָׁ֣שאֲלּו ָ֔לחם פ ָֹ֖רש אַ֥ין לָהּֽם:
ַחּוצֹות ָה ֱא ֻמנִים֙ עֲלָׁ֣י תֹו ָָ֔לע ִחב ְָ֖קּו
ה ה ָּֽא ֹ ְכלִים֙ ל ַ ְָׁ֣מעֲדַ ִָ֔נים נ ַ ָָ֖שמּו ב ִ֑
ֲפּוכָׁ֣ה כְמֹוָָ֔ -רגַע
שפַתּֽ ֹות :ו ַויִגְדַ ל֙ עֲֹוָׁ֣ ן בַת-עַמִָ֔ י מּֽח ַ ַָ֖טאת ס ְִ֑ד ֹם הַ ּֽה ָ
ַא ְ
ִירי ֙ ָה מִ ָ֔שלג צ ַָ֖חּו מח ָָלִ֑ב ָ ִּ֤אדְ מּו ע֙צם֙
וְלאָ -חַ֥לּו ָ ָ֖בּה י ָ ָּֽדי ִם :ז זַכִּ֤ ּו נְז ֙
ִמ ְפנִי ִָ֔נים ס ִ ַָ֖פיר ִגז ְָר ָתּֽם :ח ח ַ ִָּ֤שְך מִ שְחֹו ֙ר ָתּֽאֳ ָָ֔רם לַ֥ א נִכ ְָ֖רּו
טֹובים הָי ּ֙ו
ַחּוצֹות צ ַָפִּ֤ד ָ
עֹורם֙ עַלַ -ע ְצ ָָ֔מם י ָָ֖בש ָה ָי ַ֥ה כָעּֽץ :ט ִ ִּ֤
ב ִ֑
נּוב ֹת שָ ָדּֽי:
ַחלְליָ֔ -חרב מּֽ ַחלְלָ֖י ָר ָ ִ֑עב ָׁ֣ש ִּ֤הם יָזּ֙וב ּ֙ו מְ דֻ קָ ִָ֔רים מִ תְ ָ֖
יהן ָהיִּּ֤ו ְלבָרֹו ֙ת ָָ֔למֹו ב ְָ֖שבר בַת-
י י ְֶ֗די נָ ִ
שים֙ ַרח ָ ֲָׁ֣מנִיָ֔ ֹות ִבשְלָ֖ ּו יַלְד ִ֑
עַמִ ּֽי :יא כ ִָלִּ֤ה י ְהוָה֙ אתֲ -חמ ָָ֔תֹו שָ ַ ָ֖פְך ח ֲָׁ֣רֹון א ִַ֑פֹו ַוי ַצתָׁ֣ -אש ְבצִיָ֔ ֹון
ו ַָ֖ת ֹאכַל י ְסֹוד ֹתּֽיהָ :יב לִּ֤ א האֱ ִמ֙ינ ּ֙ו ַמלְכיָ֔ -ארץ (וכל) ָ֖כ ֹל י ֹשְ ָׁ֣בי ת ִ֑בל
ִיאי ָה עֲֹונָ֖ ֹות
שע ֲָ֖רי י ְרּושָלָ ִ ּֽם :יג מּֽח ַָׁ֣ט ֹאת נְב ָ֔
ְאֹויב ְב ַ
ִכִּ֤י י ָב ֹ ֙א ַ ָׁ֣צר ו ָ֔
יקים :יד נָעִּ֤ ּו ִעו ְִרים֙ בַ ּֽחּו ָ֔צֹות
כֹהֲנִ֑י ָה הַשֹפ ְִכַ֥ים ְב ִק ְר ָ ָ֖בּה דַ ַ֥ם צַדִ ִ ּֽ
נְגֹּֽאֲלָ֖ ּו ב ָ ִַ֑דם בְלָׁ֣ א י ּּֽוכ ְָ֔לּו יִג ְָ֖עּו ִב ְלבֻשיהּֽם :טו ָׁ֣סּורּו ט ָ֞מא ָ ָׁ֣ק ְראּו
ֶָ֗למֹו ִּ֤סּורּו סּ֙ור ּ֙ו ַאל-תִ ָָ֔געּו ִכַ֥י נ ָָ֖צּו גַםָ -נִ֑עּו אָ ּֽ ְמר ּ֙ו בַגֹו ִָ֔ים לַ֥ א
קו
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ִיטם פְנִּ֤י כ ֹ ֲהנִים֙
יֹוסיף ְל ַהב ָ ִ֑
יֹוסיפּו ָלגּּֽור :טז פְנִּ֤י י ְהוָה֙ ִחלְקָָ֔ ם לַ֥ א ִ ָ֖
ִ ָ֖
שאּו ּוזְק ִנָ֖ים לַ֥ א חָנָ ּֽנּו :יז עֹוד֙ינ ּ֙ו תִ כְלָׁ֣ינָה ע ָ֔ינינּו אל-עז ְָר ָ֖תנּו
לָׁ֣ א נָ ָ֔ ָ
יֹושעַ :יח צ ָָׁ֣דּו ְצע ָָ֔דינּו מִלָ֖כת
ָ ִ֑הבל ְב ִצ ִפי ָָׁ֣תנּו ִצ ִָ֔פינּו אל-גָ֖ ֹוי לַ֥ א ִ ּֽ
קַלִּ֤ים הָי ּ֙ו
ב ְִרח ֹב ִֹ֑תינּו ָק ַ ַ֥רב קִצֶ֛ינּו ָמל ְַ֥אּו י ָָ֖מינּו כִי-בָ ַ֥א ִקצּֽינּו :יט ִ
ש ָ֖רי ש ָ ִָ֑מי ִם עַל-הה ִ ָָׁ֣רים דְ לָקָֻ֔ נּו ַבמִדְ ָ ָ֖בר אָ ְַ֥רבּו לָ ּֽנּו:
ר ֹדְ ָ֔פינּו מִ נִ ְ
ִיתֹותם אֲ ָׁ֣שר ָא ַָ֔מ ְרנּו ְבצִלָ֖ ֹו
כ ִּ֤רּו ַח אַפ֙ינ ּ֙ו ְמ ִ ָׁ֣שי ַח י ְה ָ֔ ָוה נִל ְַכָ֖ד בִשְ ח ָ ִ֑
יֹושבת ב ְָׁ֣ארץ
ִנ ּֽ ְחי ַ֥ה בַגֹו ִי ּֽם :כא ִ ִּ֤שישִי ְו ִ
שמְ ִח ֙י בַת-א ֱָ֔דֹום (יושבתי) ָ֖
שכ ִ ְָ֖רי וְתִ תְ ע ִ ָּֽרי :כב תַ ם-עֲֹונ ְ֙ך בַת-
ִ֑עּוץ גַםָ -ע ַל֙י ִ ְ֙ך תַ ֲעבָר-כָ֔ ֹוס תִ ְ
ְלֹותְך פ ַ ִָּ֤קד עֲֹונ ְ֙ך בַת-אֱ ָ֔דֹום ג ִָלָ֖ה עַל-
יֹוסיף ְל ַהג ִ֑
צִיָ֔ ֹון לַ֥ א ִ ָ֖
ֹאתי ְִך:
חַט ָ ּֽ
פרק-ה

ּוראַ֥ה את-ח ְרפָתּֽנּו :ב נַ ֲחלָת֙נ ּ֙ו
א ז ְִּ֤כ ֹר י ְהוָה֙ מּֽהָׁ֣ ָ -הי ָה ָָ֔לנּו ה ִ ַָ֖ביטָה ְ
ְתֹומים ָהיִ֙ינ ּ֙ו ו ְָׁ֣אין אָָ֔ ב אִמ ָֹ֖תינּו
נ ּֽהפ ְָכָׁ֣ה ְלז ִָָ֔רים ב ָָ֖תינּו ְלנָכ ִ ְּֽרים :ג י ִ ִּ֤
ִמְחַ֥יר י ָבֹּֽאּו :ה ַ ִּ֤על
כְַא ְל ָמנֹּֽות :ד מימ֙ינ ּ֙ו בְכָׁ֣סף שָתִָ֔ ינּו ע ָ֖צינּו ב ִ
ַצּוָאר֙נ ּ֙ו נ ְִרדָָ֔ פְנּו י ַ ָָ֖געְנּו וְלַ֥ א הּּֽונַ ּֽח-לָ ּֽנּו :ו מִ צ ַ ְ֙רי ִם֙ נ ַ ָָׁ֣תנּו ָָ֔יד אַ ָ֖שּור
ִלש ְַ֥ב ֹ ַעּֽ לָ ּֽחם :ז אֲב ִֹּ֤תינּו ָ ּֽחטְא ּ֙ו וְאי ָָ֔נם וַאֲ ַ ָ֖נחְנּו עֲֹונ ֹתיהַ֥ם ס ָָבּֽלְנּו:
שלּו ָָ֔בנּו פ ָֹ֖רק אַ֥ין ִמי ָָדּֽם :ט ְבנַפְש֙נ ּ֙ו נ ִ ָָׁ֣ביא ַלח ְָ֔מנּו
ח ֲעבָדִ ים֙ ָ ָׁ֣מ ְ
מִ פְנָ֖י ַ֥חרב ַה ִמדְ בָ ּֽר :י עֹור֙נ ּ֙ו כְתַ נָׁ֣ ּור נִ ְכ ָָ֔מרּו ִמפְנָ֖י זַ ְלעֲפַ֥ ֹות ָר ָעּֽב:
ְהּודּֽה :יב שָ ִרים֙ ְבי ָ ָָׁ֣דם נִתְ ָ֔לּו
יא נָשִים֙ ְב ִציָֹׁ֣ון עִנָ֔ ּו בְתֻ לָ֖ ת ְבע ַָ֥רי י ָ
שאּו ּונְע ִ ָָ֖רים בָעַ֥ץ
ַחּורים֙ טְחָׁ֣ ֹון נָ ָ֔ ָ
פְנַ֥י ז ְק ִנָ֖ים לַ֥ א נהְדָ ּֽרּו :יג ב ִ
ַחּורים מִ נְגִינ ָָתּֽם :טו שָ ַב ֙ת
כ ָָשּֽלּו :יד ז ְקנִים֙ ִמ ַ ָׁ֣שעַר ָ
ש ָָ֔בתּו ב ִ ָ֖
ֹאשנּו אּֽ ֹוי-
מְשֹוש ל ִָ֔בנּו נהְפַ ְַ֥ך ל ְָ֖אבל מְח ֹל ּֽנּו :טז נָ ּֽ ְפלָה֙ ע ֲָׁ֣טרת ר ָ֔
ָׁ֣
שכַ֥ ּו
נָ ַ֥א ָלָ֖נּו ִכַ֥י ח ָָטּֽאנּו :יז עַלֶ֗ -זה ָה ָיִּ֤ה דָ וה֙ ל ִָ֔בנּו עַלָ֖ -אלה ָח ְ
ש ָ֔מם שּוע ִָלָ֖ים ִהלְכּו-בֹּֽו :יט אַ ָ ִּ֤תה י ְהוָה֙
עינ ּֽינּו :יח ַ ִּ֤על הַר-צִיֹו ֙ן ש ָ
שכ ָָ֔חנּו ַ ּֽת ַעז ְָ֖בנּו
ְעֹולָׁ֣ם ת ָ֔שב ִכסְאֲָךָ֖ ל ְַ֥ד ֹר וָדּֽ ֹור :כ ָ ִּ֤למָה ל ָ֙נצַח֙ תִ ְ
ל ָ
קז
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ְהוִּ֤ה | אל֙י ָ֙ך (ונשוב) וְ ּֽנ ָָ֔שּובָה חַדַ֥ש י ָָ֖מינּו
ֲשִיבנּו י ָ
ל ְַ֥א ֹרְך י ָמִ ּֽים :כא ה ֨
מְא ֹד:
כ ְּֽקדם :כב ִ֚ ִכי אִם-מ ָָׁ֣א ֹס מְַאסְתָָ֔ נּו קָצַ ַ֥ פְתָ עָלָ֖ינּו עַדּֽ -
ספר איוב
א א ִאֶ֛יש ָה ָי ַ֥ה בְאּֽרץָ֖ -עּוץ ִאיָֹׁ֣וב ש ְִ֑מֹו ְו ָה ָיָׁ֣ה | ה ִ ָָׁ֣איש ה ֶַ֗הּוא ָ ֹ֧תם
אֱלהים ו ְָסַ֥ר מ ָ ּֽרע :ב ַוי ָ ִַּ֥ולְדּו לֶ֛ ֹו שִ בְעָ ַ֥ה ָב ִנָ֖ים וְשָלַ֥ ֹוש
ִירא
ִ ָ֖
ְוי ָ ֶָ֛שר ו ַ֥
ּושְלשת ַאלְפָׁ֣י גְמַ ִֶ֗לים
ש ְב ַ֨עת ַאלְפיֶּ֜ -צ ֹאן
ָבנֹּֽות :ג ַוי ִ ְָׁ֣הי ִ֠מִ קְנהּו ִ ּֽ
ֹ֧
מְא ֹד
ַוח ֲ֨מש מ ִּ֤אֹות צ ּֽמדָ -ב ָק ֙ר ַוח ֲָׁ֣מש מ ָׁ֣אֹות אֲ תֹונָ֔ ֹות ַו ֲעב ָ ָֻ֖דה ַר ָ ָׁ֣בה ִ֑
ַוי ְ ִה ֙י ה ִ ָָׁ֣איש ה ַָ֔הּוא ג ָָ֖דֹול מִ כָל-בְניּֽ -קדם :ד ְו ָהלְכִּ֤ ּו ָבנָי ֙ו ְוע ָָׁ֣שּו
לשְלָׁ֣ שת (אחיתיהם)
של ְֶ֗חּו ְו ָק ְרא ּ֙ו ִ
יֹומֹו ְו ָ
ִמ ְ
ש ָ֔תה ָ֖בית ִ ָׁ֣איש ִ֑
יהם לאֱ ַ֥כ ֹל ְו ִלש ְָ֖תֹות ִעמָהּֽם :ה ַוי ְ ִֵ֡הי ִכָׁ֣י הִקִי ּֽפ ּ֩ו י ְ֨מי
ַא ְחי ֹּֽות ָ֔
ש ִכָׁ֣ים בַב ֹק ֮ר וְהע ֱָלָׁ֣ה ע ֹלֹות֮
ַה ִמש ְֶּ֜תה ַוי ִשְ ַלֹ֧ח ִאיָֹׁ֣וב וַ ּֽי ְ ַקדְ ֶ֗שם ְו ִה ְ
אֱלהים
ָאמר אִיָ֔ ֹוב אּו ַל ֙י ָחט ְָׁ֣אּו ָב ַָ֔ני ּוב ֲרכַ֥ ּו
ִמס ְַפָׁ֣ר ֻכל ְָ֒ם ִ֚ ִכי ַ ָׁ֣
ִ ָ֖
ֲשה אִיָ֖ ֹוב כָלַ -הי ָמִ ּֽים( :פ) ו ַוי ִ ְָׁ֣הי הַיָ֔ ֹום ַוי ָבֹ֙א ּ֙ו
ִב ְלב ָ ִָ֑בם כָ ֶ֛ כָה יַע ַ֥
ְהוִ֑ה ַוי ָבַ֥ ֹוא גַ ּֽםַ -הש ָ ָָ֖טן בְתֹוכָ ּֽם:
בְנָׁ֣י הָאֱל ִָ֔הים ְלהִתְ י ַָ֖צב עַל-י ָ
ַשָטן את-י ְהוָה֙
ַשָטן מ ַ ָׁ֣אי ִן תָ ִ֑ב ֹא ַו ַ֨יעַן ה ָ ִּ֤
ז ו ַֹ֧י ֹאמר י ְהוָ ֶ֛ה אל-ה ָ ָ֖
ַוי ֹאמַָ֔ ר מִ ָׁ֣שּוט ָב ָָ֔ארץ ּומּֽהִתְ הַלְָ֖ך בָ ּּֽה :ח וַיִֹּ֤אמר י ְהוָה֙ אל-הַשָ ָָ֔טן
ֲשמְ תָ ִלבְָךָ֖ עַלַ -עב ִ ְָׁ֣די אִיִ֑ ֹוב ִכָׁ֣י ִּ֤אין כָמֹ֙ה ּ֙ו ָב ָָ֔ארץ ִ ָׁ֣איש ָ ֹ֧תם ְוי ָ ֶָ֛שר
ה ַ ַ֥
ֹאמר הַ ּֽ ִח ָָ֔נם
אֱלהים ו ְָסַ֥ר מ ָ ּֽרע :ט ַו ַיֹ֧עַן ַהש ָ ֶָ֛טן את-י ָ
י ְַ֥רא
ְהוָ֖ה וַי ַ ִ֑
ִ ָ֖
יתֹו ּובְעַ ַ֥ד
י ַָ֥רא אִיָ֖ ֹוב אֱלהִ ּֽים :י ֲהלּֽא(-את) ִ֠ ַאתָ ה ַ ָׁ֣שכְתָ ַבע ֲֹ֧דֹו ּו ְבעַד-ב ֶ֛
כָל-אֲשר-לָ֖ ֹו ִמס ִ ִָ֑ביב ַמע ֲִּ֤שה י ָדָ י ֙ו ב ַָ֔ר ְכ ָת ּו ִמקְנָ֖הּו פ ַ ַָ֥רץ בָאָ ּֽרץ:
יא וְאּולָם֙ ְשּֽלַ ּֽחָ -נָׁ֣א ָי ּֽדְ ָָ֔ך ו ְַגָ֖ע ְבכָל-אֲשרִ֑ -לֹו אִם-לַ֥ א עַל-פָנָ֖יָך
יְב ֲָרכּֽךָ :יב ו ַ֨י ֹאמר י ְה ֶּ֜ ָוה אל-הַשָ ֶָ֗טן הִנִּ֤ה כָל-אֲשר-ל ֹ֙ו ְבי ָָ֔דָך ַ ָׁ֣רק
א ָָ֔ליו ַאל-תִ ש ְַלָ֖ח י ִָ֑דָך וַיצ ֙א הַשָ ָָ֔טן מ ִ ָ֖עם פְנַ֥י י ְהוָ ּֽה :יג ַוי ִ ְָ֖הי הַיִ֑ ֹום
קח
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ּו ָב ָ֨ניו ּובְנ ָ ִֹּ֤תיו ּֽא ֹ ְכלִים֙ וְש ִ ָֹׁ֣תים ַָ֔יי ִן ב ְָ֖בית אֲ חִיהַ֥ם ַה ְבכֹּֽור:
ֹאמר ַהבָקָ ֙ר ָהיָּׁ֣ו ח ֹ ְּֽר ָ֔שֹות ְוהָאֲ ת ֹנָ֖ ֹות
יד ּומַ לְאָ ְֶ֛ך בָ ַ֥א אל-אִיָ֖ ֹוב וַי ַ ִ֑
ר ֹעַ֥ ֹות עַל-י ְדיהּֽם :טו וַתִ ִּ֤פ ֹל שְ ָב ֙א וַתִ ק ָָ֔חם וְאתַ -הנְע ִ ָָ֖רים הִכָׁ֣ ּו ְלפִי-
ָ ִ֑חרב וָ ּֽ ִאמָ֨ ל ָ ְֹ֧טה ַרק-אֲ ִנֶ֛י ְלב ִ ַָ֖די ְל ַה ִגַ֥יד לָ ְּֽך :טז עָׁ֣ ֹוד | זָׁ֣ה מְ דַ ֶ֗בר וְזה֮
ָ ָׁ֣בא וַי ֹאמַ ְ֒ר ָׁ֣אש אֱל ִֶ֗הים נָ ּֽ ְפלָה֙ ִמן-הַשָמַָ֔ י ִם וַתִ ב ְַעַ֥ר ב ֶַ֛צ ֹאן
ּו ַבנְע ִ ָָ֖רים וַת ֹאכְלִ֑ם וָאִ מָ֨ ל ָ ְֹ֧טה ַרק-אֲ ִנֶ֛י ְלב ִ ַָ֖די ְל ַה ִגַ֥יד לָ ְּֽך :יז עָׁ֣ ֹוד |
שים וַ ּֽי ִ ְפשְטִּ֤ ּו
ְלשה ָרא ֶ֗ ִ
זָׁ֣ה מְ דַ ֶ֗בר וְזה֮ ָ ָׁ֣בא ַוי ֹא ַמ ְ֒ר ַכ ְ
שדִ֞ ים ָ ָׁ֣שמּו | ש ָ ָׁ֣
עַלַ -ה ְג ַמלִים֙ ַוי ִקָ ָ֔חּום וְאתַ -הנְע ִ ָָ֖רים הִכָׁ֣ ּו ְלפִיִ֑ ָ -חרב ָואִמָ֨ ל ָ ְֹ֧טה ַרק-
ֹאמר ב ָ֨ניָך
ֲא ִנֶ֛י ְלב ִ ַָ֖די ְל ַה ִגַ֥יד לָ ְּֽך :יח ִ֚ ַעד זָׁ֣ה ְמדַ ָ֔בר וְזָ֖ה ָ ָׁ֣בא וַי ַ ִ֑
ְנֹותיָך ּֽא ֹ ְכלִים֙ וְש ִ ָֹׁ֣תים ַָ֔יי ִן ב ְָ֖בית ֲאחִיהַ֥ם ַה ְבכֹּֽור :יט ְוהִנה֩ ֨רּו ַח
ּוב ִּ֤
ְַארבַע֙ פִנָׁ֣ ֹות ַה ַָ֔בי ִת ַוי ִַ֥פ ֹל עַל-
גְדֹו ֶָּ֜לה ָ ָׁ֣בָאה | מ ָׁ֣עבר ַה ִמדְ ֶָ֗בר ַויִגַע֙ ב ְ
ַהנְע ִ ָָ֖רים ַוי ִָ֑מּותּו ָו ִא ָ֨מל ָ ְֹ֧טה ַרקֲ -א ִנֶ֛י ְלב ִ ַָ֖די ְל ַה ִגַ֥יד לָ ְּֽך :כ ַו ָיִּ֤קָם אִיֹו ֙ב
ֹאשֹו ַוי ִַ֥פ ֹל ַ ָ֖א ְרצָה ַוי ִשְ ָתּֽחּו :כא וַי ֹאמ ֩ר
ַוי ִ ְק ַ ָׁ֣רע את-מְ ע ִָ֔לֹו ַו ָ ָ֖יגָז את-ר ִ֑
ַיהוָ֖ה
ְהוָׁ֣ה נָתַָ֔ ן ו ָ
ש ָמה י ָ
ע ָ֨ר ֹם (יצתי) י ָ ֶָּ֜צאתִ י מ ִָׁ֣בטן ִאמִֶ֗ י ְועָר ֹם֙ אָ ָׁ֣שּוב ָ֔ ָ
ְהוָ֖ה מְב ָ ֹּֽרְך :כב ְבכָלָ֖ -ז ֹאת לא-ח ָ ָָׁ֣טא אִיִ֑ ֹוב וְלא-נ ַָתַ֥ן
ל ָ ִָ֑קח י ְִהֶ֛י ַ֥שם י ָ
תִ פ ְָלָ֖ה לאלהִ ּֽים( :פ)
ְהוִ֑ה ַוי ָבִּ֤ ֹוא גַ ּֽם-
ב א ַוי ִ ְָׁ֣הי הַיָ֔ ֹום ַוי ָבֹ֙א ּ֙ו בְנָׁ֣י הָ ּֽאֱל ִָ֔הים ְלהִתְ י ַָ֖צב עַל-י ָ
ש ָָ֔טן אַ֥י
ש ָט ֙ן בְת ֹ ָָ֔כם ְלהִתְ י ַָ֖צב עַל-י ְהוָ ּֽה :ב וַיִֹּ֤אמר י ְהוָה֙ אלַ -ה ָ
ַה ָ
מִ זָ֖ה תָ ִ֑ב ֹא ַו ַ֨יעַן ַהש ָ ִָּ֤טן את-י ְהוָה֙ וַי ֹאמַָ֔ ר מִ ֻ ָׁ֣שט בָאָָ֔ רץ ּומהִתְ הַלְָ֖ך
ִיֹוב ִכ ֩י
בָ ּּֽה :ג ו ַ֨י ֹאמר י ְה ֶּ֜ ָוה אל-הַשָ ֶָ֗טן ה ַ ֲָׁ֣שמְ תָ ִל ְב ָ֮ך אלַ -עב ִ ְָׁ֣די א ְ֒
אֱלהים ו ָ ְָׁ֣סר מ ָ ִ֑רע וְע ֹד֙נ ּ֙ו
֨אין כ ֶָּ֜מ ֹהּו ָב ֶָ֗ארץ ִ ָׁ֣איש ָ ֹ֧תם ְוי ָ ֶָ֛שר י ְַ֥רא
ִ ָ֖
ְהוָ֖ה
ַשָטן את-י ָ
ִיתנִי ָ֖בֹו ְל ַבלְעַ֥ ֹו חִנָ ּֽם :ד ַו ַיֹ֧עַן ה ָ ֶ֛
ַמ ֲח ִזָׁ֣יק בְתֻ מָ ָ֔תֹו וַתְ ס ַ֥
ֲשר לָאִָ֔ יש י ִָ֖תן ב ְַעַ֥ד נַפְשּֽ ֹו :ה אּולָם֙
ֹאמר עָׁ֣ ֹור ְבעַדֶ֗ -עֹור וְכֹל֙ א ָׁ֣
וַי ַ ִ֑
ְשּֽלַ ּֽחָ -נָׁ֣א ָי ּֽדְ ָָ֔ך וְגַ ַ֥ע אלַ -עצ ְָ֖מֹו וְאל-בְשָ ִ֑רֹו אִם-לַ֥ א אל-פָנָ֖יָך
קט
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יְב ֲָרכּֽךָ :ו ו ַֹ֧י ֹאמר י ְהוָ ֶ֛ה אלַ -הש ָ ָָ֖טן הִנָׁ֣ ֹו ְבי ִָ֑דָך ַ ָ֖אְך את-נַפ ְַ֥שֹו שְמֹּֽר:
ִשְחין ָָ֔רע מִ כַ ַ֥ף
ז וַיצ ֙א הַשָ ָָ֔טן מ ָ֖את פְנָׁ֣י י ְ ָ
הוִ֑ה ַו ַיְִּ֤ך את-אִיֹו ֙ב ב ִ ָׁ֣
ַרגְלָ֖ ֹו (עד) ו ְַעַ֥ד קָדְ קֳ דּֽ ֹו :ח ַו ִי ּֽקַ ּֽח-לָׁ֣ ֹו ָ֔חרש ְלהִתְ ג ָָ֖רד ִ֑בֹו ו ְָ֖הּוא י ַֹ֥שב
בְתֹוְך-הָאּֽפר :ט ו ִַּ֤ת ֹאמר ל ֹ֙ו אִ שְ ָ֔תֹו ע ֹדְ ָךָ֖ מַ ֲח ִזָׁ֣יק בְתֻ מָ ִ֑תָך ב ַָ֥רְך
ַאחת ַהנְבָלֹו ֙ת תְ דַ ָ֔ב ִרי ַגָׁ֣ם
ֱלהים ו ָֻמּֽת :י וַיָֹׁ֣אמר א ֶ֗לי ָה כְדַ ֞בר ַ ִּ֤
א ִ ָ֖
את-ה ֶַ֗טֹוב נְקַבל֙ מ ָׁ֣את הָאֱל ִָ֔הים וְאת-ה ָ ָָ֖רע לָׁ֣ א נְקַ ִ֑בל ְבכָל-זֶֹ֛את
ש ְמ ֞עּו שְלָׁ֣ שת | ר ָׁ֣עי אִיֶ֗ ֹוב ָׁ֣את
שפ ָָתּֽיו( :פ) יא וַ ּֽי ִ ְ
לא-ח ָָטַ֥א אִיָ֖ ֹוב ִב ְ
יפִּ֤ז הַתי ָמנִ ֙י
כָל-ה ָָר ָ ָׁ֣עה הַז ֹאת֮ ה ָ ַָׁ֣בָאה ָעלָיוְ֒ ַוי ָבֹ֙א ּ֙ו ִ ָׁ֣איש מִמְ ק ָֹ֔מֹו אֱ ִל ַ
ְצֹופר הַנַ ּֽ ֲעמ ִ ִָ֑תי ַוי ִ ָּוע ֲָׁ֣דּו יַחְדָָ֔ ו לָבַ֥ ֹוא ָלנּּֽוד-לָ֖ ֹו
ּו ִבל ַ ְָׁ֣דד הַשּו ִָ֔חי ו ַ ָ֖
ִשְאּו
יהם מ ָרחֹוק֙ וְלָׁ֣ א ִהכ ָֻ֔
ּּֽו ְלנַ ֲח ּֽמֹו :יב ַויִש ְ֨אּו את-עינ ִּ֤
ִירהּו ַוי ַ֥
יהם
ָ
קֹולָ֖ם ַויִב ְִ֑כּו וַ ּֽי ִ ְק ְרע ּ֙ו ִ ָׁ֣איש ְמע ִָ֔לֹו ַויִז ְְר ַ֥קּו עָפָ ֶ֛ר עַלָ -ראש ָ֖
שב ְַעַ֥ת י ִ ָָ֖מים וְשִ ב ַ ְָׁ֣עת ל ִ֑ילֹות
ַהשָמָ ּֽיְמָה :יג וַישְבִּ֤ ּו אִת ֹ֙ו ָל ָָ֔ארץ ִ
מְא ֹד:
וְאין-ד ִֹּ֤בר אלָי ֙ו דָ ָָ֔בר ִכָׁ֣י ָר ָ֔אּו כִ ּֽי-ג ַָדַ֥ל ַהכ ְָ֖אב ּֽ
ג א ַאחֲריֶ֗ -כן פ ַ ִָּ֤תח אִיֹו ֙ב אתִָ֔ -פיהּו ַוי ְקַלָ֖ל את-יֹומּֽ ֹו( :פ) ב ַו ַיַ֥עַן
אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ג יָֹׁ֣אבַד יָ֖ ֹום ִא ָּוָׁ֣לד ִ֑בֹו ְוהַלַ ַ֥יְלָה ְּ֝אָ מֶַ֗ ר ָׁ֣ה ֹ ָרה גָ ּֽבר:
תֹופע
ד ַהיַֹ֥ום ה ֶַ֗הּוא ְי ּֽ ִֶ֫הי ַ֥ח ֹשְך אַ ּֽל-י ִדְ ְר ָׁ֣שהּו אֱלָׁ֣ ֹו ַּה מִ ָ ִ֑מעַל וְַאלָ֖ ַ -
ע ָָלָׁ֣יו נְה ָ ָּֽרה :ה יִגְָא ֵֻ֡להּו ָׁ֣ח ֹשְך ָ֭ ְו ַצלְמָ ות תִ שְ כָן-ע ָָלָׁ֣יו ֲענ ָָנִ֑ה ְּ֝י ְ ַבעֲתֶֻ֗ הּו
ש ָנִ֑ה
כִ ּֽ ְמ ִ ַ֥רירי י ֹּֽום :ו הַלַ ַ֥יְלָה הַהּוא֮ יִקָח ֶ֪֫הּו ַ֥א ֹפל ַאל ָ֭-י ִחַדְ בִי ָׁ֣מי ָ
ְב ִמסְפַ ַ֥ר ְּ֝י ְ ָר ִֶ֗חים ַאל-י ָבֹּֽא :ז הִנִּ֤ה ה ַ ַָׁ֣ליְלָה ָ֭ ַההּוא י ִ ְָׁ֣הי ַגל ְִ֑מּוד ַאל-
תָ ָ֖ב ֹא ְרנ ָָנָׁ֣ה בֹּֽו :ח יִק ְֻבַ֥הּו א ְֹררי-יִ֑ ֹום ְּ֝ ָהעֲתִ ידִֶ֗ ים ע ַֹ֥רר ִל ְוי ָָתּֽן:
ט יחְשְ כ ּ֮ו כֹוכְב֪י ִֶ֫נשְפַ֥ ֹו יְקַו-ל ְַ֥אֹור ו ַ ִָ֑אי ִן וְַאלְּ֝ -י ִ ְר ֶ֗אה ְב ַע ְפעַפי-
שחַר :י ִכִּ֤י לָׁ֣ א ָ֭ ָסגַר דַ ל ְָׁ֣תי ִב ְט ִנִ֑י ַויַס ְַ֥תר ְּ֝ ָעמֶָ֗ ל מעינָ ּֽי :יא ָלִּ֤מָה ֹּלָׁ֣ א
ָ ּֽ
ָאמּות מִ ָ֖בטן י ָָצָׁ֣אתִ י וְאגְוָ ּֽע :יב ָ֭מַ דּו ַע קִ דְ ָׁ֣מּונִי ב ְִר ָ ִ֑כי ִם ּו ַמה-
מ ָׁ֣רחם ִ֑
ּוחּֽ
ְּ֝שָ דֶַ֗ י ִם ִכָׁ֣י אִינָ ּֽק :יג כִ ּֽיַ ָ֭ -עתָ ה שָ ַ ָׁ֣כבְתִ י וְאשְ ִ֑קֹוט ְּ֝י ָשֶַ֗ נְתִ י ָ ִּ֤אז | י ָנֵ֬ ַ
קי
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לִ ּֽי :יד עִםְ ָ֭ -מ ָלכִים ו ְָׁ֣י ֹעֲצי ָ ִ֑ארץ הַב ֹ ִנָ֖ים ח ֳָרבָׁ֣ ֹות לָ ּֽמֹו :טו ָׁ֣אֹו עִם-
יהם כָ ּֽסף :טז ִּ֤אֹו כְנָׁ֣פל ָ֭ ָטמּון לָׁ֣ א
ָ֭ ָ
ש ִרים ז ָ ָָׁ֣הב ל ִָ֑הם הַ ּֽמְ מַ ל ִ ְָ֖אים בָת ָׁ֣
שעִים ָ ָׁ֣חדְ לּו ִ֑ר ֹגז ו ָ ְַ֥שם
אהְיִ֑ה ְּ֝ ְכע ֹ ְל ִֶ֗לים לאַ֥ ָ -ראּו אּֽ ֹור :יז ָ ָׁ֣שם ָ֭ ְר ָ
שא ֲָנִ֑נּו לַ֥ א ְּ֝שָ מְ ֶ֗עּו ָׁ֣קֹול נ ֹג ּֽש:
ִירים ַ
ְּ֝י ָנֶ֗ ּוחּו י ְ ִגָׁ֣יעי ּֽכ ֹחַ :יח ָ֭ י ַחַד ֲאס ִ ָׁ֣
ְשי מאֲ ד ֹנָ ּֽיו :כ ָלִּ֤מָה י ִָׁ֣תן ְלע ָָׁ֣מל
יט ק ָָׁ֣ט ֹן ָ֭ ְוגָדֹול ָ ָׁ֣שם ִ֑הּוא ְְּ֝ו ֶ֗עבד ָחפ ִ ַ֥
ִ֑אֹור ְְּ֝ו ַח ִֶ֗יים ל ָ ְָׁ֣מרי נָ ּֽפש :כא ַהּֽ ְמח ִַכָׁ֣ים ל ָ ַָׁ֣מות וְאינִ֑נּו ְּ֝וַ ּֽי ַ ְחפ ְֶֻ֗רהּו
ִמ ַמטְמֹו ִנ ּֽים :כב הַשְ מ ִ ַ֥חים אֱליִ -גִ֑יל ְּ֝י ָשִֶ֗ ישּו ִכָׁ֣י י ִמְ צְאּוּֽ ָ -קבר:
כג ָ֭ ְלגבר ֲאשר-דַ ְרכָׁ֣ ֹו נִס ָ ְִ֑ת ָרה ַו ָיָ֖סְך אֱלָׁ֣ ֹו ַּה ַבעֲדּֽ ֹו :כד כִ ּֽיִ -לפְנָׁ֣י ָ֭ ַל ְח ִמי
שאֲג ָֹתּֽי :כה ִכִּ֤י ַ ָׁ֣פחַד ָ֭ ָפחַדְ תִ י וַיאֱ תָ יִ֑נִי
ַאנְח ִ ָָׁ֣תי תָ ִ֑ב ֹא וַ ּֽי ִתְ כַ֥ ּו ְּ֝ ַכ ֶַ֗מי ִם ַ
ש ַ֨לוְתִ י | וְלָ֖ א שָ ַ ַ֥קטְתִ י וְ ּֽלאֶָ֗ -נחְתִי
ֲשר ְּ֝י ָ ֶ֗ג ֹ ְרתִ י ָיָׁ֣ב ֹא לִ ּֽי :כו לִּ֤ א ָ
ַוא ַ֥
ַו ָי ַ֥ב ֹא ּֽר ֹגז:
ֹאמּֽר :ב ֲהנִ ֵָ֬סה דָ ָ ָׁ֣בר אלָׁ֣יָך תִ ל ְִ֑אה
ד א ָ֭ ַויַעַן אֱ לִיפַ ַ֥ז הַ ּֽתי ָמ ִֶ֗ני וַי ַ
ַוע ְַ֥צ ֹר ְּ֝ ְב ִמ ִֶ֗לין ִ ָׁ֣מי יּוכָ ּֽל :ג ָ֭ ִהנה י ַ ִָׁ֣ס ְרתָ ַר ִ ִ֑בים ְוי ַ ָָ֖די ִם ָרפָׁ֣ ֹות תְ חַז ּֽק:
ִימּון מִלִ֑יָך ּוב ְִר ַ ָ֖כי ִם כ ְֹרעָׁ֣ ֹות תְ אַמּֽץ :ה ִכִּ֤י עַתָ֨ ה | תָ בָׁ֣ ֹוא
ד כָ֖ ֹושל יְק ָׁ֣
אלָׁ֣יָך ו ִַ֑תלא תִ גַ ַ֥ע ְּ֝ ָע ֶ֗דיָך וַתִ בָהּֽל :ו הֲלָׁ֣ א ָ֭ י ִ ְרָאתְ ָך ִכ ְסל ִָ֑תָך ְּ֝תִ קְ וָתְ ֶָ֗ך
ש ִ ַ֥רים נִכ ְָחּֽדּו:
ָאבד ְְּ֝וא ֶ֗יפ ֹה י ְ ָ
ו ְָׁ֣ת ֹם דְ ָרכ ּֽיָך :ז זְכָרֶָ֗ -נא ִ ִּ֤מי הָׁ֣ ּוא נ ִ ָָׁ֣קי ָ ִ֑
ֲשר ָ֭ ָראִיתִ י ָׁ֣ח ֹ ְרשי ָ ִ֑און וְז ְֹר ָ֖עי ע ָ ָָׁ֣מל י ִקְ צ ֻ ְּֽרהּו :ט ִמנִשְ ַ ָׁ֣מת
ח ַכא ָׁ֣
שא ֲַגָׁ֣ת ָ֭ ַא ְריה ו ְָׁ֣קֹול ָ ִ֑שחַל וְשִ נָ֖י
ֹאבדּו ּומ ָ֖רּו ַח אַפָׁ֣ ֹו י ִ ְכלּּֽו :י ַ
אֱלָׁ֣ ֹו ַה י ִ֑
ִירים נ ִָתּֽעּו :יא ָ֭ ַלי ִש א ָֹׁ֣בד ִמ ְבלִיִ֑ ָ -טרף ּובְנַ֥י ְּ֝ ָל ִֶ֗ביא י ִתְ פ ָ ָּֽרדּו:
ְכפ ִ ָׁ֣
יב ָ֭ ְואלַי דָ ָ ָׁ֣בר יְג ָֻנִ֑ב וַתִ קַ ַ֥ח ְּ֝ ָאזְ ִֶ֗ני ָׁ֣שמץ מּֽנְהּּֽו :יג ָ֭ ִבשְ ִעפִים מחזְי ֹנָׁ֣ ֹות
ּורע ָ ִָ֑דה ו ְָ֖ר ֹב
ָ ִ֑ליְלָה ִבנ ְַ֥פ ֹל ְּ֝תַ ְרד ֶָ֗מה עַלֲ -אנ ִָשּֽים :יד ַ ָׁ֣פחַד ָ֭קְ ָרַאנִי ְ
שע ַ ֲַ֥רת בְשָ ִ ּֽרי:
ְמֹותי ִהפְחִ ּֽיד :טו ָ֭ ְורּו ַח עַל-פ ַָנָׁ֣י יַח ֲִ֑לף ְּ֝תְ ס ֶַ֗מר ַ ּֽ
ַעצ ַ ָׁ֣
מָמה ו ָָׁ֣קֹול
טז יַע ֲִּ֤מ ֹד | וְ ּֽלאַ -א ִֵ֬כיר ַמ ְר ֶ֗אהּו ָ֭תְ מּונָה לְנָׁ֣גד ע ָינִ֑י דְ ָ ָ֖
אשְמָ ּֽע :יז ָ֭הַ ּֽ ֱאנֹוש מאֱלָׁ֣ ֹו ַה יִצ ָ ְִ֑דק ִאַ֥ם ְּ֝מע ֶֹ֗שהּו י ִ ְטהַר-גָ ּֽבר :יח ָׁ֣הן
קיא
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ָ֭ ַב ֲעבָדָ יו לָׁ֣ א י ַאֲ ִ ִ֑מין ּוְּ֝ ְב ַמלְָא ֶָ֗כיו י ִ ַָ֥שים תָ הֳלָ ּֽה :יט ַ ִּ֤אף | שֹכ ְֵ֬ני בָ ּֽתי-
ְסֹודם ְּ֝י ְדַ כ ְֶ֗אּום ִלפְניָ -עּֽש :כ מִ ָׁ֣ב ֹקר ל ָָׁ֣ערב
ֶ֗ח ֹמר אֲשר-בעָפָ ַ֥ר י ָ ִ֑
י ַֻכִ֑תּו ִמב ְִלַ֥י ְּ֝מ ֶ֗שִ ים לָנַ֥צַח י ֹאבּֽדּו :כא הֲלא-נ ַ ִָׁ֣סע י ִתְ ָ ָׁ֣רם ָ ִ֑בם ְּ֝י ָ ֶ֗מּותּו
וְלָׁ֣ א ְב ָחכְמָ ּֽה:
עֹונ ָך וְאלָ֖ ִ -מי מִ קְ ד ִ ָֹׁ֣שים תִ פְנ ּֽה :ב כִ ּֽיָ֭ -ל ּֽאֱ וִיל
ה א ְ ּֽק ָרא ָ֭-נָא הֲיָׁ֣ש ִ֑
יַה ֲָרגִ֑ ָ -כעַש ּוְּ֝ פ ֶֹ֗תה תָ ִמַ֥ית קִ נ ְָאּֽה :ג ֲֽאנִי ָָ֭ -ראִיתִ י ֱא ִוָׁ֣יל ַמשְ ִ ִ֑ריש
שעַר ו ְָׁ֣אין
וָא ָ֖קֹוב נָוָׁ֣הּו פִתְ אֹּֽם :ד י ְִרח ֲָׁ֣קּו ב ָָנָׁ֣יו מִיִ֑שַ ע ְו ִי ּֽדַ כ ְַ֥אּו ְּ֝ ַב ֶ֗ ַ
ש ַ ָ֖אף
ִקָחהּו ְו ָ
ִירֹו | ָ֘ר ִּ֤עב י ֶ֗
מַצִ ּֽיל :ה אֲ ִּ֤שר קְ צ ֨
ֹאכל וְאּֽל-מִ ִצ ִנַ֥ים י ִ֑
צ ִ ַָׁ֣מים חילָ ּֽם :ו ִכִּ֤י | לא-יצָׁ֣א מע ָָפָׁ֣ר ָ ִ֑און ּוְּ֝ מאֲ דָ ֶָ֗מה לא-יִצְמַ ַ֥ח
יּולִ֑ד ּובְניֶ֗ ְּ֝ -רשף יַג ְִבַ֥יהּו עּּֽוף :ח אּו ֶָ֗לם ָ֭אֲ נִי
עָמָ ּֽל :ז כִ ּֽיָ֭ -אָ דָ ם ְלע ָ ָָׁ֣מל ָ
אדְ ָׁ֣ר ֹש אלִ֑ -אל וְאלֱ ְּ֝ -אל ִֶ֗הים ָא ִ ַ֥שים דִ ב ְָרתִ ּֽי :ט ע ָֹׁ֣שה ָ֭ גְד ֹלֹות ו ְָׁ֣אין
ִ֑חקר ְּ֝נִ ְפל ֶָ֗אֹות עַד-אַ֥ין ִמסְפָ ּֽר :י הַנ ָֹׁ֣תן ָ֭מָ טָר עַל-פְניִ֑ ָ -ארץ ו ְַ֥ש ֹל ּֽ ַח
ְּ֝ ַמי ִם עַל-פְנַ֥י חּוצֹּֽות :יא ל ָָׁ֣שּום שְ פ ִָלָׁ֣ים לְמָ ִ֑רֹום ְְּ֝וק ֹדְ ִֶ֗רים ָ ָׁ֣שגְבּו
יהם תּושִ ָי ּֽה:
ֲשינָה ְּ֝י ְד ֶ֗
י ּֽ ַ
ֲרּומים וְ ּֽלא-תַ ע ַ֥
שע :יב ָ֭מפר מַ ְחשְ בָׁ֣ ֹות ע ִ ִ֑
יג לכָׁ֣ד ֲחכ ִ ָָׁ֣מים ְבע ְָר ָ ִ֑מם ַוע ַ ֲָ֖צת נִפְתָ ִלָׁ֣ים נִמְהָ ָּֽרה :יד יֹומָ ַ֥ם י ְ ַפגְשּו-
ִיהם ּו ִמ ַיָ֖ד
ִ֑ח ֹשְך ְְּ֝ו ַכ ֶַ֗ליְלָה ְי ּֽ ַמש ְַ֥שּו בַ ּֽ ָצה ָ ֳּֽרי ִם :טו וַיָֹׁ֣שַ ע ָ֭מחרב ִמפ ִ֑
ָח ָזָׁ֣ק א ְבי ֹּֽון :טז וַתְ ִ ָׁ֣הי ל ַ ַָׁ֣דל תִ קְ ָוִ֑ה ְְּ֝וע ֹ ֶָ֗לתָ ה ָ ָׁ֣ק ְפ ָצה פִ ּֽיהָ :יז הִנִּ֤ה
שדֶַ֗ י ַאל-תִ מְאָ ּֽס :יח ִכִּ֤י הָׁ֣ ּוא
ּומּוסַ֥ר ְּ֝ ַ
ַ
אֱלֹו ַּה
אַ ְ
ש ָׁ֣רי ָ֭ ֱאנֹוש יֹוכ ִָׁ֣חנּּֽו ִ֑
ִיל ָך
יַכ ִ ְָׁ֣איב וְיח ָ ְִ֑בש ְּ֝י ִ ְמ ֶַ֗חץ (וידו) ְוי ָָדַ֥יו תִ ְרפ ּֽינָה :יט ב ְָׁ֣שש ָ֭ ָצרֹות יַצ ִ֑
מִמות ּוְּ֝ ְב ִמ ְל ָח ֶָ֗מה ִ ָׁ֣מידי
ּוב ְֵ֓שבַע | לא-י ִַגָ֖ע בְָךָׁ֣ ָ ּֽרע :כ ָ֭ ְב ָרעָב פָ ּֽדְ ָךָׁ֣ ָ ִ֑
ירא ְּ֝מִ ֶ֗ש ֹד ִכָׁ֣י יָבֹּֽוא :כב ל ְָׁ֣ש ֹד
ָחּֽרב :כא ב ְָׁ֣שֹוט ָ֭ ָלשֹון תח ִָ֑בא וְ ּֽלא-תִ ָ ַ֥
ירא :כג ִכִּ֤י עִםַ-אבְנָׁ֣י הַשָ ָׁ֣דה
ּו ְלכ ָָפָׁ֣ן תִ ש ָ ְִ֑חק ּוּֽמ ַח ַי ַ֥ת ְּ֝ ָהאֶָ֗ רץ ַאל-תִ ָ ּֽ
שלְמָ ה-לָ ְּֽך :כד ָ֭ וְ ּֽי ָדַ עְתָ כִי-שָלָׁ֣ ֹום ָאהֳלִָ֑ך
ש ֶ֗דה ָה ְ
יתָך ְו ַח ַי ַ֥ת ְּ֝ ַה ָ
ב ְִר ִ֑
ּּֽו ָפ ַקדְ ָ ַ֥ת ְּ֝נָוְָך וְלָׁ֣ א תח ֱָטּֽא :כה ָ֭ וְ ּֽי ָדַ עְתָ כִיָׁ֣ ַ -רב ז ְַר ִ֑עָך ְְּ֝וצ ֱאצ ֶָ֗איָך כ ְָׁ֣עשב
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הָאָ ּֽרץ :כו תָ בָׁ֣ ֹוא ב ְָׁ֣כלַח אֱליִ֑ ָ -קבר ַכעֲלָ֖ ֹות ג ִ ָָׁ֣דיש ְבעִתּֽ ֹו :כז הִנה-
ש ָמ ֶ֗ענָה ְוא ַָתַ֥ה ַדּֽע-לָ ְּֽך:
ָ֭ז ֹאת חֲקַ ְרנַ֥ ּו ָה כ ּֽןִ֑ ִ -היא ְּ֝ ְ
ש ָׁ֣קל ַכע ִ ְִ֑שי (והיתי) ְְּ֝ו ַהּוָתִֶ֗ י
ו א ַו ַיַ֥עַן אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב ֶ֗לּו שָ ָׁ֣קֹול י ִ ָ
בְ ּֽמ ֹאזְנַ ַ֥י ִם יִשְאּוָ -יּֽחַד :ג כִ ּֽי-עַתֶָ֗ ה מחָׁ֣ ֹול י ַ ִ ָׁ֣מים יִכ ָ ְִ֑בד עַלֶ֗ ְּ֝ -כן דְ ב ַ ַָ֥רי
ִעּותי אֱלָׁ֣ ֹו ַּה
לָ ּֽעּו :ד ִכִּ֤י חִצ֪י ַ
רּוחי ב ָ֖
שדֵַ֡ י ִע ָמדִֶ֗ י ֲא ָׁ֣שר ָ֭ ֲחמָתָ ם ש ָ ָֹׁ֣תה ִ ִ֑
ַיּֽע ְַרכּּֽונִי :ה ֲה ִיּֽנְהַק-פַ֥רא עֲליִ֑ -דשא ִאַ֥ם יִגְעהֶ֗ ְּ֝ -שֹור עַלְ -בלִילֹּֽו:
ו הֲיָאכָׁ֣ל ָ֭תָ פל ִמ ְבלִיִ֑ -מלַח ִאם-ישַ ֶ֗ ְּ֝ -טעַם ב ִ ְָׁ֣ריר ַחלָמּֽ ּות :ז מא ֲָנָׁ֣ה
ִלנְגָׁ֣ ֹו ַע נַפ ִ ְִ֑שי ְּ֝ ֶ֗המָ ה כִדְ וַ֥י ַלחְמִ ּֽי :ח מִ ּֽי ָ֭-י ִתן תָ בָׁ֣ ֹוא שּֽאֱ ל ִ ִָ֑תי ְְּ֝ותִ קְ וָתִֶ֗ י
י ִַ֥תן ֱאלֹּֽוּהַ :ט וְי ָֹׁ֣אל ָ֭אֱ לֹו ַּה וִ ּֽידַ כ ְִ֑אנִי י ַַ֥תר ְּ֝י ָ ֶ֗דֹו וִ ּֽי ַבצְעּֽנִי :י ּוַ֥ תְ הִי ֨עֹוד
| ֘נ ָ ִּ֤חמָתִֶ֗ י וַאֲ ַסל ָ ְָׁ֣דה ָ֭ ְבחִילָה לָׁ֣ א יַח ְִ֑מֹול כִי-לַ֥ א ְּ֝ ִכ ֶַ֗חדְ תִ י אִ ְמ ַ֥רי
קָדּֽ ֹוש :יא ַמה-כ ִֹחַ֥י כִ ּֽיֲ -אי ִַ֑חל ּו ַמהִ ְּ֝ -ק ִֶ֗צי כִ ּֽיַ-א ֲא ִ ַ֥ריְך נַפ ְִשּֽי :יב אִ ם-
ש ִ ַ֥רי נָחּּֽוש :יג הַאִֵ֬ ם ָׁ֣אין עז ְָר ִ ָׁ֣תי ִ ִ֑בי ְְּ֝ותֻ שִ ֶָ֗יה
ָׁ֣כ ֹ ַח ֲא ָב ִנָׁ֣ים כ ִ ִֹ֑חי אִ ּֽםְ -ב ָ
נִדְ ָחַ֥ה ִממּֽנִי :יד ל ָ ַָׁ֣מס מר ָׁ֣עהּו ָ ִ֑חסד ְוי ְִר ַ ָ֖את שַ ַ ָׁ֣די י ַ ֲעזֹּֽוב :טו ָ֭אַ חַי
ַאֲפיק נְח ִָלָׁ֣ים יַעֲבֹּֽרּו :טז הַק ֹדְ ִ ַ֥רים מִ נִיִ֑ ָ -ק ַרח
ָבג ְָׁ֣דּו כְמֹוִ֑ ָ -נחַל כ ִ ָ֖
ְּ֝ ָע ֶ֗לימֹו י ִתְ עַלםָ -שּֽלג :יז ָ֭ ְבעת י ְז ְֹרבָׁ֣ ּו נִצ ָ ְִ֑מתּו ְּ֝ ְבח ֶֻ֗מֹו נִדְ עֲכַ֥ ּו
ָארחָׁ֣ ֹות דַ ְר ָכִ֑ם יַעֲלָ֖ ּו ב ַָׁ֣ת ֹהּו וְי ֹאבּֽדּו :יט ָ֭ ִהבִיטּו
ִמ ְמקֹומָ ּֽם :יח ָ֭ י ִ ָ ָׁ֣לפְתּו ְ
ש ֶָ֗בא ִקּוּו-לָ ּֽמֹו :כ ַ֥ב ֹשּו כִ ּֽי-ב ָ ִָ֑טח בָ ַ֥אּו ְּ֝ ָע ֶ֗די ָה
ִיכ ֹת ְּ֝ ְ
ְ
ָארחָׁ֣ ֹות ת ָ ִ֑מא ֲהל ַ֥
יראּו :כב ֲֽהכִי-
וַיחְפָ ּֽרּו :כא כִ ּֽיַ ָ֭ -עתָ ה ֱה ִיָׁ֣יתם (לא) ִ֑לֹו תִ ְּֽר ַ֥אּו ְּ֝ ֲחתֶַ֗ ת ַותִ ָ ּֽ
ָ֭ ָא ַמ ְרתִ י ָ ָׁ֣הבּו ִלִ֑י ּוְּ֝ ִמכֹח ֲֶ֗כם שִ ח ֲַ֥דּו ַבעֲדִ ּֽי :כג ּומַ ל ְַ֥טּונִי מִ י ַדִ֑ ָ -צר ּו ִמ ַיָ֖ד
יצָׁ֣ים תִ פְדּֽ ּונִי :כד ָ֭הֹורּונִי וַאֲ ִנָׁ֣י ַאח ִ ֲִ֑ריש ּומַהְּ֝ -שָ ִֶ֗גיתִ י ה ִָבַ֥ינּו לִ ּֽי:
ע ִָר ִ
ְהֹוכָׁ֣ח
הֹוכ ַח מִ כ ּֽם :כו ַהל ַ
יֹוכָ֖י ַח
כה ַמה-נִמְ ְרצַ֥ ּו אִ מְ ריִ֑ -י ֹשר ּומַהִ -
ָׁ֣
מ ִִלָׁ֣ים תַ ח ְִ֑ש ֹבּו ּוְּ֝ ל ְֶ֗רּו ַח ִא ְמ ַ֥רי נ ֹאָ ּֽש :כז ַאף-עַל-י ַָ֥תֹום תַ ִ ִ֑פילּו ְְּ֝ותִ כ ְֶ֗רּו
הֹואילּו פְנּוִ֑ ִ -בי ְועַלְ ְּ֝ -פנ ֶ֗יכם אִ ם-אֲ כַז ּֽב:
עַלּֽ -ריעֲכ ּֽם :כח ָ֭ ְועַתָ ה
ִ ָׁ֣
כט ֻשּֽבּו ָ֭-נָא ַאל-תְ ִ ָׁ֣הי ַעו ְָלִ֑ה (ושבי) ו ְַ֥שּובּו ְּ֝עֹוד צִדְ קִי-בָ ּּֽה :ל הֲיש-
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ִבלְשֹו ִנַ֥י ַעו ְָלִ֑ה אִ םִ ְּ֝ -ח ִֶ֗כי לא-י ִָבַ֥ין ַהּוֹּֽות:
ימי שָ ִכָׁ֣יר י ָמָ ּֽיו :ב כְעַ֥בד
ז א הֲלא-צ ָ ָָׁ֣בא ל ֱאנָׁ֣ ֹוש (על)-עֲליִ֑ ָ -ארץ ְו ִכ ָ֖
ש ִֶ֗כיר י ְ ַקּוַ֥ה ָפ ֳעלֹּֽו :ג כִּ֤ן ָהנ ַ ְָׁ֣חלְתִ י ָ֭ ִלי י ְַרחיִ֑ ָ -שוְא
יִשְַאףִ֑ -צל ּוְּ֝ ְכ ָ
ש ֶַ֗כבְתִ י וְָאמֶַ֗ ְרתִ י מָ ַ ָׁ֣תי ָ֭אָ קּום ּומִ דַ ד-
וְלילַ֥ ֹות ְּ֝ ָע ֶָ֗מל ִמנּו-לִ ּֽי :ד ִאםָ -
ָ ִ֑ערב ְוש ַ ָָ֖בעְתִ י נְדֻ ִ ָׁ֣דים עֲדי-נָ ּֽשף :ה ָ֘ל ַ ִּ֤בש בְשָ ִ ָׁ֣רי ָ֭ ִרמָה (וגיש) וְגָׁ֣ ּוש
עֹורי ְָּ֝ר ֶַ֗גע ַויִמָאּֽס :ו י ַ ָָׁ֣מי ָ֭קַ לּו ִמנִיִ֑ ָ -ארג ְַּ֝ויִכ ְֶ֗לּו ב ְָׁ֣אפס תִ ְקוָ ּֽה:
ע ָ ִָ֑פר ִ ַ֥
ז ָ֭ז ְכ ֹר כִיָׁ֣ -רּו ַח ַח ָיִ֑י לא-תָ ַ֥שּוב ְּ֝עי ִֶ֗ני ל ְִר ַ֥אֹות טֹּֽוב :ח לּֽאָ֭ -תְ שּורנִי
ש ֶ֗אֹול לָׁ֣ א
יֹורד ְּ֝ ְ
ָׁ֣עין ִ֑ר ֹאִי עינָ֖יָך ִ ָׁ֣בי וְאינּֽנִי :ט כ ָָלָׁ֣ה ָ֭ ָענָן וַי ַלְִ֑ך כַ֥ן ַ֥
ִירנּו עָׁ֣ ֹוד מְק ֹמּֽ ֹו :יא ַגם-אֲ נִ ֮י
יַעֲל ּֽה :י לא-י ָָׁ֣שּוב עָׁ֣ ֹוד לְב ִ֑יתֹו וְלא-יַכ ָ֖
רּוחי ְּ֝אָ ֶ֗שִ יחָה ב ַ ְָׁ֣מר נַפ ְִשּֽי :יב ֲֽהי ָם-
לִּ֤ א אח ֱֶ֫שָ ְך ִפַ֥י ֲָֽ֭אדַ ב ְָרה ב ַ ְָׁ֣צר ִ ִ֑
ָ֭ ָאנִי ִאם-תַ ִנִ֑ין כִ ּֽי-תָ ִ ָ֖שים ע ַ ָָׁ֣לי ִמשְמָ ּֽר :יג כִ ּֽיָ֭ -אָ מַ ְרתִ י תְ נַח ֲָׁ֣מנִי
ֲלמֹות ּוּֽמחזְי ֹנַ֥ ֹות
ע ְַר ִ ִ֑שי י ָ ִַ֥שא ְּ֝ ְבשִי ִֶ֗חי ִמשְ כָבִ ּֽי :יד ְוחִתַ ַ ַ֥תנִי ַבח ִ֑
ְמֹותּֽי :טז ָ֭מָ ַאסְתִ י לא-
ֲתנִי :טו וַתִ ב ַ ְָׁ֣חר ַמח ָ ֲָׁ֣נק נַפ ִ ְִ֑שי ְּ֝ ֶ֗מָ ות מּֽ ַעצ ָ
תְ ַבע ַ ּֽ
לְע ָֹלָׁ֣ם אּֽחְיִ֑ה ח ֲַדַ֥ל ְּ֝מִ ֶ֗מנִי כִי-הַ֥בל י ָמָ ּֽי :יז מָ ּֽהָ֭ -אֱ נֹוש ִכָׁ֣י תְ גַדְ לִ֑נּו
ְוכִי-תָ ִ ָ֖שית א ָלָׁ֣יו לִבָּֽך :יח וַתִ ְפ ְקדַ֥נּו ִלבְקָ ִ ִ֑רים ְּ֝ ִל ְרגָ ִֶ֗עים תִ ְבחָנ ּֽנּו:
ש ָׁ֣עה מִ ִ֑מנִי לּֽאְּ֝ -תַ ְר ֶ֗פנִי עַדִ -בל ְִעַ֥י ֻרקִ ּֽי :כ ָח ֵָ֡טאתִ י ָ ִּ֤מה
יט ָ֭ ַכמָה לא-תִ ְ
שמ ַ ְָׁ֣תנִי לְמִ פ ְָגָׁ֣ע ָלְִ֑ך וָאהְיָ֖ה ע ַָלָׁ֣י
א ְפ ַ֨על | ָל ְ֮ך נ ֹצ֪ר ָה ֶָ֫א ָ ַ֥דם ָ ִּ֤ל ָמה ַ
ש ִע ֮י וְתַ ע ֲִב֪יר את-עֲֹוֶ֫ ִנַ֥י כִ ּֽיַ ָ֭ -עתָה
ּומה | לא-תִ ָ ָׁ֣שא ִפ ְ
ְלמ ַָשּֽא :כא ִּ֤
לע ָָפָׁ֣ר אשְ ָכִ֑ב ו ִ ְָ֖שח ְֲר ַ ָׁ֣תנִי וְאינּֽנִי:
ח א ָ֭ ַויַעַן ִבלְדַ ַ֥ד הַשּו ִֶ֗חי וַי ֹאמַ ּֽר :ב עַד-אָ ַ֥ן תְ מַ ללִ֑ -אלה ו ְַ֥רּו ַח ְּ֝ ַכבִיר
ש ָ ִ֑פט ְו ִאםְּ֝ -שַ דֶַ֗ י יְעַּו ּֽת-צּֽדק :ד אִם-
ִאמְרי-פִ ּֽיָך :ג ָ֭ ַהאל יְעַּוָׁ֣ת ִמ ְ
שַחר אלִ֑ -אל
בָנַ֥יָך ָ ּֽחטְאּוִ֑ -לֹו ְּ֝וַ ּֽי ְשַ ל ְֶ֗חם ְבי ַדִ -פש ְָעּֽם :ה אִםָ֭ -אַ תָ ה תְ ָׁ֣
שדֶַ֗ י תִ תְ חַנָ ּֽן :ו ִאםַ -ז ְַ֥ך ְוי ָשֶָ֗ ר אָ ַ֥תָ ה כִיַ ָ֭ -עתָ ה י ִ ָָׁ֣עיר עָלִ֑יָך
וְאלַ ְּ֝ -
ְְּ֝ושִ ֶַ֗לם נ ְַוָׁ֣ת צִדְ ּֽקָך :ז ְו ָה ָיָׁ֣ה ראשִיתְ ָךָׁ֣ מִ צ ָ ְִ֑ער ְְּ֝וַאח ֲִריתְ ֶָ֗ך י ִשְ גַ֥ה
קיד
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בֹותּֽם :ט כִ ּֽי-
כֹונן ל ְָׁ֣חקר אֲ ָ
ישֹון ְְּ֝ו ֶ֗
מ ְּֽא ֹד :ח כִ ּֽי-שְַאל ָ֭-נָא ל ְָׁ֣ד ֹר ִר ִ֑
תְ ָׁ֣מֹול ָ֭ ֲאנַחְנּו וְלָׁ֣ א נ ָ ִ֑דע ִכִּ֤י ָ֖צל י ָָׁ֣מינּו עֲלי-אָ ּֽרץ :י ֲהלאָׁ֣ -הם יָ֭ ֹורּוָך
יֹוצַ֥אּו מִ לִ ּֽים :יא ֲה ִיּֽגְאהָ֭ -ג ֹמא בְלָׁ֣ א ב ָ ִִ֑צה
יָֹׁ֣א ְמרּו ָלְִ֑ך ּוְּ֝ מִ ִל ֶָ֗בם ִ
יִשְגה-אָ ַ֥חּו ְבלִי-מָ ּֽי ִם :יב ע ָֹׁ֣דנּו ָ֭ ְבאִבֹו לָׁ֣ א יִק ִָ֑טף ְו ִלפְנָ֖י כָל-ח ִָצָׁ֣יר
י ִיבָ ּֽש :יג ֶ֗כן ָ֭אָ ְרחֹות כָלָׁ֣ -ש ֹכְחי ִ֑אל וְתִ קְ ַוָ֖ת חָנָׁ֣ף ת ֹאבּֽד :יד אֲשר-
י ַָ֥קֹוט ִכס ְִ֑לֹו ּובַ֥ית ְּ֝ ַע ָכ ִֶ֗ביש ִמ ְב ַטחֹּֽו :טו י ִשָ ָׁ֣ען עַלָ֭ -ביתֹו וְלָׁ֣ א יַע ֲִ֑מ ֹד
י ַ ֲח ִז ַ֥יק ְּ֝ ֶ֗בֹו וְלָׁ֣ א י ָקּֽ ּום :טז ָר ָׁ֣ט ֹב ָ֖הּוא ִלפְניִ֑ ָ -שמש ו ְַעַ֥ל ְּ֝ ַגנ ֶָ֗תֹו יֹּֽנַק ְַ֥תֹו
תצּֽא :יז עַל ַָ֭ -גל ָש ָּֽר ָ ָׁ֣שיו יְס ָ ִֻ֑בכּו ָ֖בית אֲ ָב ִנָׁ֣ים יחֱז ּֽה :יח אִ ם-י ְ ַבלְעַ֥נּו
קֹומֹו ו ְִכַ֥חש ְּ֝ ֶ֗בֹו לָׁ֣ א ְראִיתִ ּֽיָך :יט הןָ֭ -הּוא מ ְָׁ֣שֹוש דַ ְר ִ֑כֹו ּוְּ֝ מ ָע ֶָ֗פר
ִמ ְמ ִ֑
ַאחר יִצְמָ ּֽחּו :כ הןָ֭ -אל לָׁ֣ א י ִמְ ַאסִ֑ ָ -תם ְולּֽאְּ֝ -י ַ ֲח ִֶ֗זיק ְבי ַד-מְ רעִ ּֽים:
ַ֥
רּועּֽה :כב שֹנְאַ֥יָך י ִ ְלבְשּו-
שפָתַ֥יָך תְ ָ
כא עַד-יְמַלָׁ֣ה שְ חָׁ֣ ֹוק ִ ִ֑פיָך ּו ְ
ִ֑ב ֹשת ו ְָ֖א ֹהל ְרשָ ִ ָׁ֣עים אינ ּֽנּו:
ט א ַו ַיַ֥עַן אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב ָ֭אָ מְ נָם י ַ ָָׁ֣דעְתִ י כִי-כִ֑ן ּומַה-יִצ ַ ְָ֖דק אֱ נָׁ֣ ֹוש
ַאחת ִמנִי-אָ ּֽלף :ד ח ֲַכָׁ֣ם
עִם-אּֽל :ג ִאם ָ֭-י ַחְפ ֹץ ל ִ ָָׁ֣ריב ע ִִ֑מֹו לּֽאְּ֝ -י ַע ֲֶ֗ננּו ַ ַ֥
ְשה ְּ֝א ֶָ֗ליו ַויִשְלָ ּֽם :ה הַמַ ע ִ ְָׁ֣תיק ָ֭ ָה ִרים וְלָׁ֣ א
ָ֭לבָב ְו ַא ִ ָׁ֣מיץ ִ֑כ ֹ ַח מִ ּֽיִ -הק ָ ַ֥
ַמּודי ָה
קֹומּה ְְּ֝וע ֶ֗
י ָ ִָ֑דעּו ֲא ָ֖שר ֲהפ ָָכָׁ֣ם ְב ַאפֹּֽו :ו הַמַ ְר ִגָׁ֣יז ָ֭ארץ מִ ְמ ָ ִ֑
י ִתְ ַפ ָלצּּֽון :ז הָא ָֹׁ֣מר ָ֭ ַלחרס וְלָׁ֣ א יִז ָ ְִ֑רח ּוב ַ ְָ֖עד כֹוכ ִ ָָׁ֣בים יַח ְּֽת ֹם :ח נ ָֹׁ֣טה
דֹורְך עַל-בָ ַ֥ מֳתי ָי ּֽם :ט עֹּֽשהָ ָ֭ -עש כ ְִסַ֥יל ְוכִי ֶָ֗מה
ש ַ ָׁ֣מי ִם ְלב ִַ֑דֹו ְְּ֝ו ֶ֗
ָ
ְוחַדְ ַ֥רי תמָ ּֽן :י ע ָֹׁ֣שה ָ֭ גְד ֹלֹות עַדָׁ֣ -אין ִ֑חקר ְונִ ְפל ֶָ֗אֹות עַד-אַ֥ין
ָאבַ֥ין לֹּֽו :יב ָׁ֣הן
ִמסְפָ ּֽר :יא ִּ֤הן י ַ ֲע ָׁ֣ב ֹר ָ֭ ָעלַי וְלָׁ֣ א א ְר ִ֑אה ְְּ֝ויַח ֲֶ֗לף וְ ּֽלאִ -
ִיבנּו מִ ּֽי-י ֹאמַ ַ֥ר ְּ֝א ֶָ֗ליו מַ ּֽה-תַ עֲשּֽה :יג ָ֭אֱ לֹו ַּה לא-י ִ ָָׁ֣שיב
ָ֭ י ַחְת ֹף ִ ָׁ֣מי יְש ִ֑
שח ֲֶ֗חּו ָׁ֣ע ֹז ְרי ָ ּֽרהַב :יד ָ֭אַ ף כִ ּֽיָ-אנ ִֹכָׁ֣י אּֽעֱנִ֑נּו
אַ ִ֑פֹו (תחתו) תַ ח ְָתַ֥יו ְּ֝ ָ
א ְבח ָ ֲָ֖רה דְ ב ַ ָָׁ֣רי עִמּֽ ֹו :טו אֲ ָׁ֣שר ִאםָ ָ֭ -צדַ קְ תִ י לָׁ֣ א אע ֱִ֑נה ְּ֝ ִלמְ ש ֹ ְפ ִֶ֗טי
אתְ חַנָ ּֽן :טז אִם-קָ ָ ַ֥ראתִ י וַ ּֽיַע ֲִ֑ננִי לּֽאְּ֝ -אַ אֲמִֶ֗ ין כִ ּֽי-י ַאֲ ִזַ֥ין קֹולִ ּֽי:
קטו
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ְשּופנִי ְוה ְִר ָ ָ֖בה ְפצ ַ ָָׁ֣עי חִנָ ּֽם :יח ּֽלא ָ֭-י ִתְ ננִי ה ָָׁ֣שב
יז אֲשרִ -ב ְ
שע ָ ַָ֥רה י ִ֑
רּוחי ִכַ֥י ְּ֝י ַשְ ִב ֶַ֗ענִי מַ ְמר ִ ֹּֽרים :יט אִם-ל ְָׁ֣כ ֹ ַח אַ ִ ָׁ֣מיץ הִנִ֑ה ְו ִאםְ ְּ֝ -למִשְ ֶָ֗פט
ִ ִ֑
ְקְשנִי :כא ָתּֽם-
ִיענִי ָתּֽםֶ֗ ְּ֝ -אָ נִי וַ ּֽיַע ּֽ
ִ ָׁ֣מי יֹועִידּֽנִי :כ אִםָ֭ -אצְדָ ק ִפָׁ֣י י ְַרש ִ֑
ָאמ ְרתִ י ָתַ֥ם
ָ֭ ָאנִי לּֽא-א ַ ַ֥דע נַ ְפ ֶ֗ ִ
שי אמְ ַאַ֥ס ַח ָי ּֽי :כב ַא ֶַ֗חת ִהַ֥יא עַל-כַ֥ן ַ ִ֑
שע הָׁ֣ ּוא ְמכַל ּֽה :כג ִאםָ֭ -שֹוט י ִ ָָׁ֣מית פִתְ ִ֑א ֹם לְמַ ַ ָ֖סת נְקִ ִיָׁ֣ם יִל ְָעּֽג:
ְְּ֝ו ָר ֶ֗ ָ
שע פְנ ּֽי-שֹפְטַ֥י ָה יְכ ִַ֑סה אִ ם-לָ֖ א אפָׁ֣ ֹוא מִ י-
כד ִּ֤ארץ | נִתְ ֵָ֬נה בְ ּֽי ַדָ -ר ֶ֗ ָ
הּּֽוא :כה ְוי ַ ָָׁ֣מי ָ֭ ַקלּו ִמנִיִ֑ ָ -רץ ְּ֝בָ ּֽ ְר ֶ֗חּו לאָ -ר ַ֥אּו טֹובָ ּֽה :כו ָ֭ ָחלְפּו עִם-
יחי
ֳאנִיָֹׁ֣ות א ִ֑בה ְּ֝ ְכ ֶ֗נשר י ַָ֥טּוש עֲליּֽ -א ֹכל :כז אִםָ֭ -אָ מְ ִרי אשְ כ ָ ְָׁ֣חה ִ
ש ִ ִ֑
אעז ָ ְָ֖בה פ ַָנָׁ֣י וְַאבְלִ ּֽיגָה :כח י ַָ֥ג ֹ ְרתִ י כָלַ -עצְב ָ ִֹ֑תי ְּ֝י ָדֶַ֗ עְתִ י כִי-לַ֥ א
תְ נַקּֽנִי :כט ָאנ ִֹכַ֥י א ְר ָ ִ֑שע לָמָ הֶ֗ ְּ֝ -זה ָׁ֣הבל אִיגָ ּֽע :ל אִ ם-הִתְ ָר ַ ַ֥חצְתִי
(במו)-בְמיִ֑ ָ -שלג ְַּ֝ו ֲהז ִכֶ֗ ֹותִ י ב ְָׁ֣ב ֹר כַפָ ּֽי :לא ָ֭אָ ז ב ַ ַָׁ֣שחַת תִ ְטב ְִ֑לנִי
ְמֹותּֽי :לב כִי-לאָׁ֣ ִ -איש כ ָָׁ֣מ ֹנִי אּֽע ֱִ֑ננּו נָבַ֥ ֹוא ְּ֝י ַחְדֶָ֗ ו
של ָ
ְְּ֝ותִ ּֽע ֲֶ֗בּונִי ַ
מֹוכִ֑י ַח י ָָ֖שת י ָָׁ֣דֹו עַל-שְנ ּֽינּו :לד י ָָׁ֣סר
ַב ִמשְפָ ּֽט :לג לָׁ֣ א יש-בינָׁ֣ינּו ִ
יר ִ֑אנּו ִכַ֥י
ֲתנִי :לה ָ֭אַ ּֽדַ ב ְָרה וְלָׁ֣ א אִ ָ
מע ַָלָׁ֣י שִ ב ְִ֑טֹו ְְּ֝ואמ ֶָ֗תֹו אַ ּֽל-תְ ַבע ַ ּֽ
לא-כַ֥ן ְּ֝אָ נ ֹ ִֶ֗כי ִע ָמדִ ּֽי:
ִיחי ְּ֝ ֲאדַ ב ְָר ֶ֗ה ְב ַ ָׁ֣מר נַפ ְִשּֽי:
י א נָ ּֽק ְָטַ֥ה נַ ְפ ִֶ֗שי ְב ֶַ֫ח ָי ַ֥י אּֽעז ָ ְָׁ֣בה ע ַָלָׁ֣י ש ִ ִ֑
ִיענִי ְּ֝ ּֽהֹודִ ֶ֗יענִי ַ ָׁ֣על מַ ה-תְ ִריבּֽנִי :ג הֲטִּ֤ ֹוב
ב א ַ ָֹׁ֣מר אלָ֭ -אֱ לֹו ַּה ַאל-תַ ְרש ִ֑
ש ִ ָׁ֣עים הֹופָ ּֽעְתָ:
ל ְָ֨ך | כִ ּֽי-תַ ע ֲֶ֗ש ֹק כִ ּֽיָ֭ -תִ מְַאס י ְ ִגָׁ֣י ַע כ ִַ֑פיָך ְועַל-ע ַ ֲָ֖צת ְר ָ
ִימי אֱנָׁ֣ ֹוש י ִָ֑מיָך
ד הַעינָׁ֣י ב ָ ָָׁ֣שר ָלְִ֑ך ִאם-כ ְִר ָ֖אֹות אֱנָׁ֣ ֹוש תִ ְראּֽה :ה ֲהכ ָׁ֣
ָאתַ֥י תִ דְ ּֽרֹוש:
נֹותיָך ִכָׁ֣ימי גָ ּֽבר :ו כִ ּֽי-תְ בַקַ֥ש ַלעֲֹו ִנִ֑י ָּ֭ו ְל ַחט ִ
ש ֶ֗
ִאםְ ְּ֝ -
ז ַעּֽלָ֭-דַ עְתְ ָך כִי-לָׁ֣ א א ְר ָ ִ֑שע ו ְָ֖אין מִ י ָדְ ָךָׁ֣ ַמצִ ּֽיל :ח י ָָׁ֣דיָך ָ֭ ִעצְבּונִי
ֲשִיתנִי וְ ּֽאל-
וַ ּֽיַע ֲִ֑שּונִי ַיַ֥חַד ְּ֝ ָס ִֶ֗ביב וַ ּֽתְ ַבלְעּֽנִי :ט זְכָר ָ֭-נָא כִי-כ ַָׁ֣ח ֹמר ע ָ ִ֑
יכנִי ְְּ֝ו ַכ ְג ִב ֶָ֗נה תַ קְ פִיאּֽנִי :יא עָׁ֣ ֹור
עָפָ ַ֥ר תְ שִיבּֽנִי :י הֲלָׁ֣ א ָ֭כ ָחלָב תַ תִ ִ֑
ִישנִי ּּֽו ַב ֲעצ ַָ֥מֹות ְְּ֝וגִידִֶ֗ ים תְ סֹכְכּֽנִי :יב ַח ִיָׁ֣ים ָ֭ ָוחסד ע ִ ָָׁ֣שיתָ
ָּ֭ו ָב ָ
שר תַ ְלב ִ֑
קטז
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ש ְמ ָ ַ֥רה רּוחִ ּֽי :יג ָ֭ ְואלה צ ַ ָָׁ֣פנְתָ ִב ְלב ִָ֑בָך ְּ֝י ָדֶַ֗ עְתִ י כִי-
עִמָ ִ ִ֑די ּוְּ֝ פְקֻ דָ תְ ֶָ֗ך ָ ּֽ
זַֹ֥את עִמָ ְּֽך :יד אִ ם-ח ָָטַ֥אתִ י ּושְ מַ ְר ָ ִ֑תנִי ּוְּ֝ מעֲֹו ִֶ֗ני לָׁ֣ א תְ נַקּֽנִי :טו אִם-
ּוראַ֥ה
שבַ ַ֥ע ְּ֝ ָק ֶ֗לֹון ְ
ֹאשי ְ
ָרשֵַ֡ עְתִ י ַא ְל ֵַ֬לי ִֶ֗לי ָ֭ ְוצָדַ קְתִ י לא-א ָ ָׁ֣שא ר ִ ִ֑
צּודנִי ְְּ֝ותָ ֶ֗ש ֹב תִ תְ ַפלָא-בִ ּֽי :יז תְ ח ֵַ֬דש ע ֨דיָך
ָענְ ִי ּֽי :טז ָ֭ ְויִגְאה כ ַ ַָׁ֣שחַל תְ ִ֑
ִיפֹות ְוצ ָ ָָׁ֣בא עִמִ ּֽי :יח ו ָ ְָׁ֣למָה ָ֭מרחם
| נגְדִֶ֗ י ו ְָׁ֣תרב ָ֭כַ ּֽ ַעשְָך ִע ָמ ִ ִ֑די ֲחל ָ֖
אתנִי ְּ֝אגְ ֶ֗ ַוע ו ַ ְָׁ֣עי ִן לא-תִ ְראּֽנִי :יט כַאֲ ָׁ֣שר לאָ -ה ִיָׁ֣יתִ י אהְיִ֑ה ְּ֝ ִמ ֶ֗בטן
ה ֹצ ָ ִ֑
לַקַ֥בר אּובָ ּֽל :כ הֲלאְ -מ ַ ָׁ֣עט י ַ ָָׁ֣מי (יחדל) ַוח ָ ֲִ֑דל (ישית) ו ִ ְַ֥שית ְּ֝ ִמ ֶ֗מנִי
וְַאב ְִלַ֥יגָה מְ ָעּֽט :כא ב ְָׁ֣טרם ָ֭אלְך וְלָׁ֣ א אָ ִ֑שּוב אלָ֖ -ארץ ָׁ֣ח ֹשְך
ְו ַצלְמָ ּֽות :כב ִּ֤ארץ עי ָ֨פתָ ה | כ ְַ֥מֹו ֶ֗א ֹפל ָ֭ ַצלְמָ ות וְלַ֥ א סְדָ ִֶ֗רים ו ַַ֥ת ֹפַע
כְמֹו-אֹּֽפל:
יא א ָ֭ ַויַעַן צ ֹפַ ַ֥ר הַ ּֽנַעֲמָ תִֶ֗ י וַי ֹאמַ ּֽר :ב ה ֲָׁ֣ר ֹב ָ֭דְ ָב ִרים לָׁ֣ א יעָנִ֑ה וְאִ ם-
שפ ַ ָָׁ֣תי ִם יִצְדָ ּֽק :ג ָ֭ ַבדיָך מְ ִ ָׁ֣תים יַח ִ ֲִ֑רישו ְַּ֝ותִ ְל ֶַ֗עג ו ְָׁ֣אין ַמכְלִ ּֽם:
ִ ָ֖איש ְ
ד ָ֭ ַות ֹאמר ַזְָׁ֣ך ִלק ִ ְִ֑חי ּוְּ֝ ֶַ֗בר ָה ִי ַ֥יתִ י בְעינ ּֽיָך :ה וְ ּֽאּו ֶָ֗לם מִ ּֽי-י ִָׁ֣תן אֱלָׁ֣ ֹו ַּה
שפ ָ ָָׁ֣תיו עִמָ ְּֽך :ו ְוי ַגד-ל ְָ֨ך | ַ ּֽת ֲעל ָֻׁ֣מֹות ָחכְמָה֮ כִ ּֽי-
דַ ִ֑בר ְויִפ ַ ְָ֖תח ְ
ש ָי ַ֥ה וְדֵַ֡ ע כִ ּֽי-י ַַ֥שה לְָךַ֥ ְּ֝ ֱא ֶ֗לֹו ַה מעֲֹונ ָּֽך :ז ה ַָׁ֣חקר אֱלָׁ֣ ֹו ַה
ִכפְלַ ֪י ִם לְ ֶּֽ֫תּו ִ
תִ מ ָ ְִ֑צא ִ ִּ֤אם עַד-תַ כ ְִלָ֖ית שַ ַ ָׁ֣די תִ מְצָ ּֽא :ח ָגב ְָׁ֣הי ָ֭שָ ַמי ִם מַ ה-תִ פ ָ ְִ֑על
ֲע ֻמקָ ַ֥ה ְּ֝מִ ש ְֶ֗אֹול מַה-ת ָדּֽע :ט ֲא ֻר ָכָׁ֣ה מ ָׁ֣ארץ מִ ָ ִ֑דּה ּוְּ֝ ְר ָח ֶָ֗בה מִ נִיָ -י ּֽם:
ּומי יְשִיבּֽנּו :יא כִיָ֭ -הּוא י ַ ָָׁ֣דע מְתי-
י ִאם-יַחֲלַ֥ ף ְוי ַ ְס ִגִ֑יר ְְּ֝וי ַ ְק ִֶ֗היל ִ ָׁ֣
ָאדַ֥ם
ָ ִ֑שוְא ַוי ְַראֶ֗ ְּ֝ -אָ ון וְלָׁ֣ א י ִתְ בֹונָ ּֽן :יב ו ִ ְָׁ֣איש ָ֭נָבּוב יִל ִָ֑בב ו ַ ְַ֥עי ִר ְּ֝ ֶ֗פרא ָ
יִּוָל ּֽד :יג ִאםָ֭ -אַ תֶָ֗ ה ֲהכִינָׁ֣ ֹותָ ל ִִ֑בָך ּופ ַָרשְ ָ ָ֖ת א ָלָׁ֣יו כַפ ָּֽך :יד אִ םָׁ֣ ָ -און
ִיקהּו וְַאל-תַ שְ כָ֖ן בְאֹהָלָׁ֣יָך ַעוְלָ ּֽה :טו כִיִּ֤ ָ -אז | תִ ָ ָׁ֣שא
ָ֭ ְבי ָדְ ָך ה ְַרח ִ֑
ש ָכִ֑ח
ירא :טז כִיָ֭ -אַ תָ ה ע ָ ָָׁ֣מל תִ ְ
פָנָׁ֣יָך מ ִִ֑מּום ְו ָה ִי ַ֥יתָ ְּ֝ ֻמ ֶָ֗צק וְלָׁ֣ א תִ ָ ּֽ
כ ַ ְָ֖מי ִם ָעב ְָׁ֣רּו תִ ז ְכֹּֽר :יז ָ֭ ּּֽו ִמ ָצה ֳַרי ִם י ָָׁ֣קּום ָ ִ֑חלד ְּ֝תָ ֶֻ֗עפָה כ ַַ֥ב ֹקר תִ הְי ּֽה:
יח ָ֭ ּּֽו ָב ַטחְתָ כִי-יָׁ֣ש תִ ְק ָוִ֑ה ְְּ֝ו ָחפ ְַרתֶָ֗ ל ַָ֥בטַח תִ שְ כָ ּֽב :יט ָ֭ וְ ּֽ ָר ַבצְתָ ו ְָׁ֣אין
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ָאבד
מַ ח ִ ֲִ֑ריד ְוחִלָ֖ ּו פָנָׁ֣יָך ַרבִ ּֽים :כ וְעינַ֥י ְר ָ
ש ִֶ֗עים תִֶ֫ כְלַ֥ינָה ָּ֭ומָ נֹוס ַ ָׁ֣
מִ נ ְִ֑הם ְְּ֝ותִ ְקוָתֶָ֗ ם מַ ּֽפַח-נָ ּֽפש:
יב א ַו ַיַ֥עַן אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב ָ֭אָ מְ נָם ִכָׁ֣י אַ תםִ֑ ָ -עם ְְּ֝ועִמָ ֶ֗כם תָ ַ֥מּות
ּֽמֹוכם לא-נ ֹפָׁ֣ל ָאנ ִֹכָׁ֣י מִ כִ֑ם וְאת-מִ י-אַ֥ין
ָחכְמָ ּֽה :ג גַםִ -לִּ֤י ל ָ֨בב | כְ ֶ֗
כְמֹו-אּֽלה :ד ש ְִּ֤ח ֹק לְר ֨עהּו | אּֽה ְֶ֗יה ק ָֹׁ֣רא ָ֭לאֱלֹו ַּה וַ ּֽיַעֲנִ֑הּו ְּ֝שְ ֶ֗חֹוק
צ ִַדַ֥יק תָ מִ ּֽים :ה ל ִַפָׁ֣יד ָ֭בּוז ְלעַשְ ָׁ֣תּות שַאֲ ָנִ֑ן ְּ֝נָ ֶ֗כֹון ל ְָׁ֣מֹועֲדי ָ ּֽרגל:
ֲשר ה ִ ָ֖ביא
ו יִש ְָלִּ֤יּו ּֽא ֹ ָה ִ֨לים | ל ְַ֥ש ֹדְ דִֶ֗ ים ָ֭ ּּֽו ַבטֻחֹות לְמַ ְר ִגָׁ֣יזי ִ֑אל ַלא ִּ֤
שַאלָ -נָׁ֣א בְה ָׁ֣מֹות וְת ִֹ֑ר ָך וְעַ֥ ֹוף ְּ֝ ַהשָ ֶַ֗מי ִם ְוי ַגד-
אֱלָׁ֣ ֹו ַּה ְבי ָדּֽ ֹו :ז וְ ּֽאּו ֶָ֗לם ְ
לָ ְּֽך :ח ִּ֤אֹו ִ ָׁ֣שי ַח ל ָ ָָׁ֣ארץ וְת ִֹ֑ר ָך וִ ּֽי ַספ ְַ֥רּו ְּ֝ ְל ֶָ֗ך דְ גָׁ֣י ַה ָי ּֽם :ט ָ֭מִ י לא-י ַ ָָׁ֣דע
ְבכָלִ֑ -אלה ִכַ֥י י ַדְּ֝ -י ְהוָה ָ ָׁ֣עשְ תָ ה ז ֹּֽאת :י אֲ ָׁ֣שר ָ֭ ְבי ָדֹו נָׁ֣פש כָלִ֑ ָ -חי
ְְּ֝ו ֶ֗רּו ַח ָכלְ -בשַר-אִ ּֽיש :יא הֲלאָ֭ -א ֹזן מ ִִלָׁ֣ין תִ ב ָ ְִ֑חן ְְּ֝ו ֶ֗חְך ָׁ֣א ֹכל י ִ ְטעַם-
ִישים ָחכ ָ ְִ֑מה ו ְָ֖א ֹרְך י ִ ָָׁ֣מים תְ בּונָ ּֽה :יג ָ֭ ִעמֹו ָחכ ָ ְָׁ֣מה
לֹּֽו :יב בִ ּֽיש ִ ַ֥
ְבּורה ְּ֝ ֶ֗לֹו עצָ ַ֥ה ּותְ בּונָ ּֽה :יד ָׁ֣הן ָ֭ י ַהֲרֹוס וְלָׁ֣ א יִבָנִ֑ה יִס ְַ֥ג ֹר עַלֶ֗ ְּ֝ -אִ יש
ּוג ָ ִ֑
של ְֶ֗חם ְו ַ ָ֖י ַהפְכּו אָ ּֽרץ:
וְלָׁ֣ א יִפָתּֽחַ :טו ִּ֤הן יַע ְָׁ֣צ ֹר ב ַ ַָׁ֣מי ִם ְוי ָ ִִ֑בשּו ְּ֝וִ ּֽי ַ
שֹולִ֑ל
ָ
מֹולָׁ֣יְך יֹוע ֲִצָׁ֣ים
טז ָ֭ ִעמֹו ָׁ֣ע ֹז וְתּֽ ּושִ ָיִ֑ה ְּ֝ ֶ֗לֹו ש ֹגַ֥ג ּו ַמשְג ּֽה :יז ִ
מּוסר ְמל ִָכָׁ֣ים פ ִִ֑ת ַח וַיאְ ַ֥ס ֹר ְּ֝אזֶ֗ ֹור בְמָ תְ ניהּֽם:
וְ ּֽשֹפ ְִטַ֥ים י ְהֹול ּֽל :יח ַ ָׁ֣
שֹולִ֑ל וְאּֽתָ ִנָׁ֣ים יְסַל ּֽף :כ מ ִ ָׁ֣סיר ָ֭שָ פָה לְנאֱ ָמ ִנִ֑ים
ָ
מֹולָׁ֣יְך כ ֹ ֲה ִנָׁ֣ים
יט ִ
ִיקים
יבים ּומְ ִזָ֖י ַח אֲ פ ִ ָׁ֣
ו ַ ְָ֖טעַם זְק ִנָׁ֣ים י ִקָ ּֽח :כא שֹופְָׁ֣ך ָ֭בּוז עַל-נְדִ ִ ִ֑
ִרפָ ּֽה :כב מְ גַלָׁ֣ה ָ֭ ֲעמֻ קֹות ִמנִיִ֑ -ח ֹשְך וַי ָֹ֖צא ל ָָׁ֣אֹור ַצלְמָ ּֽות :כג מַשְ ִגָׁ֣יא
אשי עַם-
ָ֭ ַלגֹוי ִם וַ ּֽי ְאַ ב ְִ֑דם ש ַֹ֥ט ַח ְּ֝ ַלגֹו ִֶ֗ים ַויַנְחּֽם :כד מ ִֶ֗סיר ָ֭לב ָר ָׁ֣
ה ָ ִָ֑ארץ ְַּ֝וי ַתְ ֶ֗עם ב ְָׁ֣ת ֹהּו לאָ -דּֽרְך :כה י ְמַ ּֽשְשּוַ֥ -ח ֹשְך וְלאִ֑ -אֹור ְַּ֝וי ַתְ ֶ֗עם
שכֹּֽור:
ַכ ִ
יג א הןָ֖ -כ ֹל ָרא ָ ֲָׁ֣תה עי ִנִ֑י ָשּֽמְ ָעַ֥ה ְּ֝ ָאזְ ִֶ֗ני ו ָ ַַ֥תבן לָ ּּֽה :ב ָ֭כְ ּֽדַ עְתְ כם
ש ַ ָׁ֣די ֲאדַ ִ֑בר
י ַ ָָׁ֣דעְתִ י גַםִ֑ ָ -אנִי לא-נ ָֹ֖פל ָאנ ִֹכָׁ֣י מִ כ ּֽם :ג אּו ֶָ֗לם ָ֭אֲ נִי אלַ -
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אֱלָׁ֣ל
וְהֹו ָ֖כ ַח אלָׁ֣ -אל אחְפָ ּֽץ :ד וְ ּֽאּו ֶָ֗לם אַתַ֥ם ּֽט ֹפְליִ֑ ָ -שקר רֹפ ְָ֖אי ִ
ישּון ּותְ ִ ָ֖הי לָכָׁ֣ם ְל ָחכְמָ ּֽה :ו שִמְ עּו-
ֻכלְכ ּֽם :ה מִ ּֽי ָ֭-י ִתן ַהח ֲָׁ֣רש תַ ח ֲִר ִ֑
שפ ַ ָָׁ֣תי הַקְ ִשּֽיבּו :ז ָ֭ ַהלְאל תְ דַ ב ְָׁ֣רּו ַעו ְָלִ֑ה ְְּ֝ו ֶ֗לֹו
נָ ַ֥א תֹו ַכח ִ ְִ֑תי ו ְִר ָ֖בֹות ְ
תְ ּֽדַ ב ְַ֥רּו ְרמִ ָי ּֽה :ח ֲהפָנָ ַ֥יו תִ ש ִָ֑אּון ִאם-לָאַ֥ל תְ ִריבּּֽון :ט ָ֭ ֲהטֹוב כִ ּֽי-
יֹוכָׁ֣י ַח
הֹוכ ַח ִ
יַח ְָׁ֣ק ֹר אתְ כִ֑ם ִאםְ -כהָתַ֥ל ְּ֝באֱ נֶ֗ ֹוש תְ הָתַ֥לּו בֹּֽו :י ָׁ֣
אתְ כִ֑ם ִאםַ ְּ֝ -ב ֶ֗סתר ָפ ִנַ֥ים תִ שָ ּֽאּון :יא הֲלָׁ֣ א ָ֭שְ אתֹו תְ ב ַָׁ֣עת אתְ כִ֑ם
ּוְּ֝ ַפח ְֶ֗דֹו י ִַ֥פ ֹל עֲליכ ּֽם :יב ָ֭ ִז ּֽכְר ֹניכם מִ שְליִ֑ -אפר ְלגַביֶ֗ ְּ֝ -ח ֹמר גַביכ ּֽם:
יג ַהח ִ ֲָׁ֣רישּו ָ֭מִ מנִי ַו ֲאדַ ב ְָרהִ֑ ָ -אנִי ְויַע ֲָ֖ב ֹר ע ַָלָׁ֣י מָ ּֽה :יד עַלִּ֤ ָ -מה | א ָ ָׁ֣שא
ְשִנִ֑י ְְּ֝ונַפ ְֶ֗שִ י אָ ִ ַ֥שים ְבכַפִ ּֽי :טו ָׁ֣הן ָ֭ י ִ ְקטְלנִי (לא) לָׁ֣ ֹו ֲאי ִַ֑חל אַ ְך-
ש ִ ָׁ֣רי ב ָ
ְב ָ
ּֽישּועה כִי-לַ֥ א ְּ֝ ְל ָפ ֶָ֗ניו חָנַ֥ף
ְּ֝דְ ָר ֶַ֗כי אל-פָנָ ַ֥יו אֹוכִ ּֽיחַ :טז גַם-הּואִ -לַ֥י לִ
ָ ִ֑
שמֹו ַע ִמל ִ ִָ֑תי ְְּ֝ואַ ּֽ ֲחוָתִֶ֗ י בְָאזְניכ ּֽם :יח הִנה ָ֭-נָא
ש ְמעָׁ֣ ּו ָ֭ ָ
יָבֹּֽוא :יז ִ
ע ַ ָָׁ֣רכְתִ י מִ שְ ָ ִ֑פט ְּ֝י ָדֶַ֗ עְתִ י כִ ּֽיֲ -א ִנַ֥י אצְדָ ּֽק :יט מִיָ֭ -הּוא י ִ ָָׁ֣ריב ִע ָמ ִ ִ֑די כִ ּֽי-
שתַ י ִם ַאלָׁ֣ ַ -תעַש ִע ָמ ִ ִ֑די אָ ַ֥ז ְּ֝מִ פ ֶָ֗ניָך לָׁ֣ א
ע ָ ַָ֖תה ַאח ִ ֲָׁ֣ריש וְאגְוָ ּֽע :כ אְַךְ ָ֭ -
ֲתנִי :כב ָּ֭וקְ ָרא
אסָתּֽר :כא ָ֭ ַכפְָך מע ַָלָׁ֣י ה ְַר ַ ִ֑חק ְְּ֝ו ַ֥אמָתְ ֶָ֗ך אַ ּֽל-תְ ַבע ַ ּֽ
וְָאנ ִֹכָׁ֣י אּֽעֱנִ֑ה אּֽ ֹוֲ ְּ֝ -אדַ ֶ֗בר ַו ֲהשִיבּֽנִי :כג כ ָ ַָׁ֣מה ָ֭ ִלי עֲֹונָׁ֣ ֹות ְו ַחט ִָ֑אֹות
ש ָ֖בנִי לְאֹויָׁ֣ב
פִ ּֽשְ ִעַ֥י ְְּ֝ו ַחטָאתִֶ֗ י ה ֹדִ יעּֽנִי :כד לָ ּֽ ָמה-פָנַ֥יָך תַ ס ִ ְִ֑תיר וְתַ ְח ְ
לָ ְּֽך :כה העָלָׁ֣ה נ ָ ִָׁ֣דף תַ ע ֲִ֑רֹוץ וְאתָ֖ ַ -קש י ָָׁ֣בש תִ ְר ּֽד ֹף :כו כִ ּֽי-תִ כ ְָׁ֣ת ֹב
ְעּורי :כז וְתָ֘ ִּ֤שם ַב ַ֨סד | ַרגְ ֶַ֗לי
ישנִי עֲֹונַ֥ ֹות נ ָ ּֽ
תֹור ֶ֗
ע ַָלָׁ֣י ְמר ִ֑ ֹרֹות ְְּ֝ו ִ
חֹותי עַל-שָ ְר ַ֥שי ְַּ֝רגְ ֶַ֗לי תִ תְ חַקּֽה :כח ָ֭ ְוהּוא כ ְָר ָ ָׁ֣קב
ְותִ ש ְַ֥מֹור כָלְ -
ָאר ָ ִ֑
יִבְלִ֑ה ְּ֝ ְכ ֶ֗בגד אֲ ָכָׁ֣לֹו ָעּֽש:
יד א ָ֭ ָאדָ ם י ְלָׁ֣ ּוד אִ ָ ִ֑שה קְצַ ַ֥ר ְּ֝י ָמִֶ֗ ים ּּֽושְבַ ּֽעּֽ -ר ֹגז :ב כ ְִצָׁ֣יץ ָ֭ י ָצָא ַוי ָ ִִ֑מל
ַויִב ַ ְַ֥רח ְּ֝ ַכ ֶ֗צל וְלָׁ֣ א י ַ ֲע ּֽמֹוד :ג ַאף-עַלָ֭-זה פ ַ ָָׁ֣קחְתָ עינִָ֑ך ו ְ֘א ֹ ִ ִּ֤תי תָ ִ ָ֖ביא
ְב ִמש ְָפָׁ֣ט עִמָ ְּֽך :ד מִ ּֽי-י ִָׁ֣תן ָ֭ ָטהֹור מִ ט ֶָ֗מא לָׁ֣ א א ָחּֽד :ה ִאַ֥ם חֲרּו ִ֨צים |
י ָ ֶָ֗מיו מִ ּֽ ְספַר-חֳדָ ָ ַ֥שיו א ָ ִִ֑תְך (חקו) חֻקָ ַ֥יו ְּ֝ ָע ֶ֗שִ יתָ וְלָׁ֣ א י ַ ֲעבֹּֽור :ו שְ ָׁ֣עה
קיט
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ש ִכַ֥יר יֹומּֽ ֹו :ז ִכִּ֤י י ַ֥ש ל ֶָ֗עץ תִֶ֫ קְ וָ ַ֥ה אִ ּֽם-
מע ָָלָׁ֣יו וְיח ָ ְִ֑דל עַדְּ֝ -י ִ ְר ֶ֗צה ְכ ָ
ָ֭ י ִכָרת וְעָׁ֣ ֹוד יַח ֲִלִ֑יף ְְּ֝ויֹּֽנַק ְֶ֗תֹו לָׁ֣ א תחְדָ ּֽל :ח אִם-יַז ִ ְָׁ֣קין ב ָ ָָׁ֣ארץ שָ ְר ִ֑שֹו
ּוְּ֝ ב ָע ֶָ֗פר י ַָ֥מּות ִגזְעֹּֽו :ט מ ָׁ֣רי ַח ַ ָׁ֣מי ִם יַפ ִ ְִ֑ר ַח ְוע ָ ָָ֖שה קָ ִצָׁ֣יר כְמֹו-נָ ּֽטַע:
ָאדם וְאַ י ֹּֽו :יא אָ ּֽזְלּוַ ָ֭ -מי ִם ִמנִיָ -יִ֑ם ְְּ֝ונָ ֶָ֗הר
י וְגָׁ֣בר ָ֭ י ָמּות וַ ּֽיח ֱָלִ֑ש ַויִג ְַוָ֖ע ָ ָׁ֣
ש ֶַ֗כב וְ ּֽלאֶָ֫ -י ַ֥קּום עַדִ -בל ִ ְָׁ֣תי ָ֭שָ מַ י ִם לָׁ֣ א
יח ַ ֱַ֥רב ְוי ָבּֽש :יב ו ְִאַ֥יש ָ
ִשְאֹול תַ ְצפ ִֶ֗ננִי ָ֭תַ סְתִ ירנִי
שנ ָָתּֽם :יג ִ ִּ֤מי י ִ֨תן | ב ֵ֬
י ִ ִָ֑קיצּו ְולּֽאְּ֝ -י ֶ֗ע ֹרּו ִמ ְ
עַדָׁ֣ -שּוב ַא ִ֑פָך ָ ִּ֤ת ִ ַ֥שית ִלָ֖י ָׁ֣ח ֹק וְתִ זְכ ְּֽרנִי :יד אִם-י ַָ֥מּות ֶ֗גבר ֲה ִֶ֫יחְי ַ֥ה
כָל-י ְָׁ֣מי ְצב ִ ָָׁ֣אי אֲ י ִַ֑חל עַדֶ֗ ְּ֝ -בֹוא ֲחלִיפָתִ ּֽי :טו ָ֭תִ ק ְָרא וְָאנ ִֹכָׁ֣י אּֽע ֱִ֑נ ָך
שְמֹור עַל-
לְ ּֽ ַמע ֲָ֖שה י ָָׁ֣דיָך תִ כְסֹּֽף :טז כִ ּֽיַ ָ֭ -עתָ ה ְצע ַ ָָׁ֣די תִ ס ְִ֑פֹור לּֽאְּ֝ -תִ ֶ֗
ַחטָאתִ ּֽי :יז ח ֻ ָָׁ֣תם ִבצ ְָׁ֣רֹור פִשְ ִ ִ֑עי ְַּ֝ותִ ט ְֶ֗פ ֹל עַל-עֲֹו ִנ ּֽי :יח ָ֭ ְואּולָם הַר-
נֹופָׁ֣ל י ִִ֑בֹול ְְּ֝ו ֶ֗צּור יע ַ ְַ֥תק ִמ ְמק ֹמֹּֽו :יט אֲ ָב ִנִּ֤ים | ָ ַ֥שחֲקּו מֶַ֗ י ִם תִ שְטֹּֽף-
ְספִיחַ֥י ָה ֲעפַרִ֑ ָ -ארץ וְתִ ְק ַוָ֖ת אֱנָׁ֣ ֹוש האֱ בַ ּֽדְ תָ  :כ תִ תְ קְ פָׁ֣הּו ָ֭ ָלנצַח
שלְחּֽהּו :כא י ִ ְכב ְָׁ֣דּו ָ֭ ָבנָיו וְלָׁ֣ א י ָ ִ֑דע ְְּ֝וי ִ ְצע ֲֶ֗רּו
שנַ֥ה ְּ֝ ָפ ֶָ֗ניו וַ ּֽתְ ַ
וַ ּֽיַה ֲִ֑לְך מְ ַ
שרֹו ע ָָלָׁ֣יו יִכ ָ ְִ֑אב ְְּ֝ונַפ ְֶ֗שֹו עָלָ ַ֥יו תאֱ בָ ּֽל:
וְ ּֽלא-י ִָבַ֥ין לָ ּֽמֹו :כב ַאְךְ ָ֭ -ב ָ
טו א ָ֭ ַויַעַן ֱאלִיפַ ַ֥ז הַ ּֽתימָ ִֶ֗ני וַי ֹאמַ ּֽר :ב הּֽ ָח ֶָ֗כם יַעֲנַ֥ה ַ ּֽדעַתִ֑ -רּו ַח
יֹועיל
וִ ּֽימַלָ֖א קָ ִ ָׁ֣דים ִב ְטנֹּֽו :ג ָׁ֣
הֹוכ ַח ָ֭ ְבדָ בָר לָׁ֣ א יִס ְִ֑כֹון ּוְּ֝ מִ ִֶ֗לים לאַ֥ ִ -
שי ֶָ֗חה ִלפְני-אּֽל :ה ִכִּ֤י י ְאַלָׁ֣ף
בָ ּֽם :ד ַאףַ ָ֭ -אתָ ה תָ פָׁ֣ר י ְִר ָ ִ֑אה וְתִ ג ַ ְַ֥רע ְּ֝ ִ
עֲֹונְָךָׁ֣ ִ ִ֑פיָך ְְּ֝ותִ ְב ֶַ֗חר ל ְָׁ֣שֹון עֲרּומִ ּֽים :ו י ְַר ִשּֽיעֲָךָׁ֣ ִפָׁ֣יָך וְלאִ֑ ָ -אנִי
אישֹון ָ֭אָ דָ ם תִ ּוָלִ֑ד ְו ִלפְנָ֖י גְבָעָׁ֣ ֹות חֹולָ ּֽלְתָ :
ּוְּ֝ ְ
שפ ֶָ֗תיָך יַעֲנּו-בָ ְּֽך :ז ה ֲִר ָׁ֣
ח ַהב ְָׁ֣סֹוד אֱלָׁ֣ ֹו ַה תִ שְ ָ ִ֑מע וְתִ ג ַ ְָ֖רע אלָׁ֣יָך ָחכְמָ ּֽה :ט מַ ה ָ֭-י ָדַ עְתָ וְלָׁ֣ א
ָאביָך
נ ָ ִ֑דע ְּ֝תָ ִֶ֗בין וְ ּֽלא-עִמָ ַ֥נּו הּּֽוא :י גַםָׁ֣ ָ -שב גַם-י ִ ָָׁ֣שיש ָ ִ֑בנּו כ ִ ַָ֖ביר מ ִ ָׁ֣
י ָמִ ּֽים :יא ַה ְמ ַ ָׁ֣עט ָ֭ ִממְָך תַ נְח ָֻׁ֣מֹות ִ֑אל ְְּ֝ודָ ֶָ֗בר לָאַ ַ֥ט עִמָ ְּֽך :יב מַה-י ִקָ חֲָךַ֥
רּוחָך וְה ָֹ֖צאתָ
ל ִִ֑בָך ּוּֽמַ ה-י ְִרז ְַ֥מּון עינ ּֽיָך :יג כִ ּֽי-תָ ִ ָׁ֣שיב אלָׁ֣ -אל
ִ֑
מִ ִפָׁ֣יָך ִמלִ ּֽין :יד מָ ּֽה-אֱ נַ֥ ֹוש כִ ּֽי-יִז ְכִ֑ה וְכִ ּֽיְּ֝ -י ִצְדֶַ֗ ק י ְלָׁ֣ ּוד א ִָשּֽה :טו ָׁ֣הן
קכ
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(בקדשו) ָ֭ ִב ְקדֹשָיו לָׁ֣ א י ַ ֲא ִ ִ֑מין ְְּ֝ושָ מֶַ֗ י ִם לא-זַכַ֥ ּו בְעינָ ּֽיו :טז ָ֭ ַאף כִ ּֽי-
נִתְ ָעַ֥ב וְ ּֽנא ֱָלִ֑ח אִ יש-ש ָֹ֖תה כ ַ ַָׁ֣מי ִם ַעוְלָ ּֽה :יז ֲא ַחוְָךַ֥ ְשּֽמַ ּֽעִ -לִ֑י וְז ּֽה-
בֹותּֽם:
ְּ֝ ָח ִֶ֗זיתִ י ַו ֲאסַפ ָּֽרה :יח אֲשרֲ -חכ ִָמַ֥ים י ַ ִגִ֑ידּו וְלַ֥ א ְּ֝כִ ּֽח ֲֶ֗דּו מ ֲא ָ
יט ל ָָׁ֣הם ָ֭ ְלבַדָ ם נִתְ ָנָׁ֣ה ה ָ ִָ֑ארץ וְלאָ֖ ָ -עבַר ָזָׁ֣ר בְתֹוכָ ּֽם :כ כָל-י ְָׁ֣מי ָ֭ ָרשָ ע
ש ִֶ֗נים נִ ְצפְנַ֥ ּו לע ִ ָּֽריץ :כא קֹולְ -פח ִָדַ֥ים
הָׁ֣ ּוא מִתְ חֹולִ֑ל ּומִ סְפַ ַ֥ר ְּ֝ ָ
מין ָ֭שּוב מִ נ ִיִ֑ -ח ֹשְך (וצפו)
שָלֹום
בְָאז ְָנִ֑יו ְּ֝ ַב ֶ֗
שֹודד י ְבֹואּֽנּו :כב לא-י ַאֲ ִ ָׁ֣
ַ֥
ְוצ ָָ֖פּוי הָׁ֣ ּוא ֱאליָ -חּֽרב :כג ֘נ ֹ ִּ֤דד הָׁ֣ ּוא לַלָׁ֣חם אַ יִ֑ה י ָדֵַ֓ ע | כִ ּֽי-נָכָ֖ ֹון
ּומְצּוקה ְּ֝תִ תְ ק ְֶ֗פהּו כ ְִּ֤מלְך | עָתִֵ֬ יד
ְבי ָָׁ֣דֹו י ֹּֽום-חֹּֽשְך :כד ָ֭ ְי ּֽ ַבעֲתֻ הּו ַ ָׁ֣צר
ָ ִ֑
ַלכִידּֽ ֹור :כה כִ ּֽי-נ ָ ָָׁ֣טה אלָׁ֣ -אל י ִָ֑דֹו וְאלְּ֝ -שַ דֶַ֗ י י ִתְ ג ַָבּֽר :כו י ָָׁ֣רּוץ א ָלָׁ֣יו
ִימה
ְבצ ַָּוִ֑אר ְּ֝ ַב ֲע ִֶ֗בי גַבַ֥י מָ ּֽגִנָ ּֽיו :כז כִ ּֽי-כ ָ ִָׁ֣סה פ ָָנָׁ֣יו בְחל ְִ֑בֹו ַו ַ ָ֖יעַש פ ָ ָׁ֣
שבּו ָלִ֑מֹו אֲ ָ֖שר
שכִּ֤ ֹון | ָ֘ע ִ ִּ֤רים נִ ְכח ֶָ֗דֹות ָ֭ ָבתִ ים לא-יָׁ֣ ְ
עֲלי-כָ ּֽסל :כח ַוי ִ ְ
הִתְ עַתְ ָׁ֣דּו ְלגַלִ ּֽים :כט לּֽא-יָ֖עְשַ ר וְלא-י ָָׁ֣קּום ח ִ֑ילֹו ְולּֽא-י ִָ֖טה ל ָ ָָׁ֣ארץ
של ָ ְִ֑הבת ְְּ֝וי ֶָ֗סּור
ִמנְלָ ּֽם :ל לּֽא-י ָ֨סּור | ִמנִיֶ֗ -ח ֹשְך ָ֭י ֹּֽנַקְתֹו תְ י ַָׁ֣בש ַ
ב ְָׁ֣רּו ַח פִ ּֽיו :לא ַאל-י ַאֲ ָׁ֣מן (בשו) ב ָ ַָׁ֣שיו נִתְ ָ ִ֑עה כִיֶ֗ ְּ֝ -שָ וְא תִ הְי ַ֥ה
מּורתּֽ ֹו :לב בְ ּֽלא-יָ֭ ֹומֹו תִ מָלִ֑א ְְּ֝ו ִכפ ֶָ֗תֹו לָׁ֣ א ַרעֲנָ ּֽנָה :לג יַח ְָׁ֣מ ֹס כַגָׁ֣פן
תְ ָ
ִבס ְִ֑רֹו ְוי ַשְלְַ֥ך ְּ֝ ַכ ֶַ֗זי ִת נִצָתּֽ ֹו :לד כִ ּֽי-ע ַ ֲָׁ֣דת חָנָׁ֣ף ַגל ְִ֑מּוד ְְּ֝ו ֶ֗אש ָאכְלָ ַ֥ה
ש ֹחַד :לה ה ָָׁ֣ר ֹה ָ֭ ָעמָל ְו ָיָׁ֣לד ָ ִ֑און ּוְּ֝ ִב ְט ֶָ֗נם תָ ִ ַ֥כין מִ ְרמָ ּֽה:
אָ ּֽהֳליּֽ -
טז א ַו ַיַ֥עַן אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב שָ ַ ָׁ֣מעְתִ י כ ְָׁ֣אלה ַר ִ֑בֹות מְ נַח ֲָ֖מי ע ָ ָָׁ֣מל
ֻכלְכ ּֽם :ג ה ֲַ֥קץ לְדִ בְריִ֑ -רּו ַח ַ֥אֹו מַ הְּ֝ -י ַ ְמ ִ ּֽריצ ְֶָ֗ך ִכָׁ֣י תַ עֲנ ּֽה :ד ַגִּ֤ם |
ירה עֲליכָׁ֣ם
שי ַאח ִ ְָׁ֣ב ָ
ָאנ ֹ ִכ ֮י כָכ֪ם ֲאדֶַ֫ ב ַָ֥רה לִּ֤ ּו-י ֪ש נַפְשְ ֵ֡כם ַ ִּ֤תחַת נַ ְפ ֶ֗ ִ
ֹאשּֽי :ה אֲאַ מִ צְכַ֥ם בְמֹוִ֑ ִ -פי ְו ִנָ֖יד
ְבמ ִִלִ֑ים וְָא ִנַ֥יעָה ְּ֝ ֲעל ֶ֗יכם ב ְָׁ֣מֹו ר ִ
שפ ַ ָָׁ֣תי יַחְשְֹּֽך :ו אִ ּֽםָ֭ -אֲ דַ ב ְָרה לא-יח ָָׁ֣שְך כְא ִ ִ֑בי ְְּ֝וַאחְדְ ֶָ֗לה מַ הִ -מ ִנַ֥י
ְ
י ַ ֲהלְּֽך :ז ַאְך-ע ַָתַ֥ה ה ְל ָ ִ֑אנִי ְּ֝ ֲהשִ ֶ֗מֹותָ כָל-עֲדָ תִ ּֽי :ח ָ֭ וַ ּֽתִ ְקמְטנִי ל ְָׁ֣עד
שי ְבפָנַ ַ֥י יַעֲנ ּֽה :ט אַ פִּ֤ ֹו ט ַָ֨רף | וַ ּֽי ִשְ ט ְֶ֗מנִי ח ַ ָָׁ֣רק
ָה ָיִ֑ה ַו ָי ַ֥קָ ם ִבַ֥י ְּ֝ ַכ ֲח ֶ֗ ִ
קכא
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ִיהם ָ֭ ְבח ְרפָה
ע ַָלָׁ֣י ְבש ִָנִ֑יו צ ִֵָ֓רי | יִל ְָ֖טֹוש ע ָינָׁ֣יו לִ ּֽי :י ָפע ֲֵ֬רּו ָע ַ֨לי | ְבפ ֶ֗
הִכָׁ֣ ּו ְל ָח ָיִ֑י ְּ֝ ֶ֗י ַחַד עָלַ ַ֥י י ִתְ מַ ָל ּֽאּון :יא י ַ ְס ִג ָׁ֣ירנִי ָ֭אל ָׁ֣אל ע ֲִוִ֑יל ְועַל-י ְָ֖די
ְָאחז ָ֭ ְבע ְָרפִי
ש ִ ָׁ֣עים י ְִרטּֽנִי :יב ֘ ָ
ְר ָ
שלִּ֤ו ָה ִ֨ייתִ י | וַ ּֽיְפ ְַרפ ְֶ֗רנִי ו ַ ָׁ֣
ְקִימנִי ְּ֝ ֶ֗לֹו לְמַ ט ָ ָּֽרה :יג ָ֘י ִּ֤ס ֹבּו ָע ַ֨לי | ַר ֶָ֗ביו יְפ ַַלָׁ֣ח ָ֭ ִכלְיֹותַ י
וַ ּֽי ְ ַפ ְצפ ְִ֑צנִי ַוי ַ֥
וְלָׁ֣ א יַח ְִ֑מֹול י ִשְ ַ֥פ ְֹך ְּ֝ ָלאֶָ֗ רץ ְמר ָ ּֽרתִ י :יד יִפ ְְר ָׁ֣צנִי ָ֭פרץ עַל-פְניִ֑ ָ -פרץ
י ֻ ָָ֖רץ ע ַָלָׁ֣י ְכגִבֹּֽור :טו ַ ָׁ֣שק ָ֭תָ פ ְַרתִ י עֲלָׁ֣י גִל ִ ְִ֑די וְע ַ ָֹ֖ללְתִ י בע ָָפָׁ֣ר ַק ְר ִנ ּֽי:
טז פ ַָנָׁ֣י (חמרמרה) ָ֭ ֳח ַמ ְרמְ רּו ִמנִיִ֑ -בכִי ו ַ ְָ֖על ַע ְפע ַַפָׁ֣י ַצלְמָ ּֽות :יז ָ֭ ַעל לא-
ח ָ ָָׁ֣מס ְבכ ָ ִַ֑פי ּוּֽתְ ִפל ִָתַ֥י זַכָ ּֽה :יח ָ֭ארץ ַאל-תְ כ ִ ַָׁ֣סי דָ ִ ִ֑מי וְ ַּֽאל-י ְִהַ֥י ְּ֝מָ ֶ֗קֹום
ְלזַ ֲעקָתִ ּֽי :יט ַגםַ ָ֭ -עתָ ה הִנה-בַשָ ַ ָׁ֣מי ִם ע ִ ִ֑די ְְּ֝ושָ הֲדִֶ֗ י בַמְ רֹומִ ּֽים:
ְיֹוכָׁ֣ח לְגָׁ֣בר עִם-א ֱִ֑לֹו ַּה
כ ְמלִיצַ ַ֥י ר ָ ִ֑עי אלְּ֝ -אֱ ֶ֗לֹו ַה דָ לְפָ ַ֥ה עי ִנ ּֽי :כא ו ַ
שנָׁ֣ ֹות מִ ס ְָפָׁ֣ר יא ָ ֱִ֑תיּו ו ְָ֖א ֹ ַרח לאָ -א ָׁ֣שּוב
ָאדַ֥ם לְרעּֽהּו :כב כִ ּֽיְ -
ּוּֽבןָ -
א ֱהלְּֽך:
רּוחי ָ֭ ֻח ָבלָה י ָמַ ַ֥י נִז ְ ֶָ֗עכּו ְקב ִ ַָ֥רים לִ ּֽי :ב אִ ם-לָׁ֣ א ָ֭ ֲהתֻ לִים עִמָ ִ ִ֑די
יז א ִ ָׁ֣
ּוְּ֝ ְב ַה ְמרֹותֶָ֗ ם תָ לַ ַ֥ן עי ִנ ּֽי :ג ִשּֽי ָמה ָ֭-נָא ע ְָר ָׁ֣בנִי ע ָ ִִ֑מְך מִ ּֽי ְּ֝ ֶ֗הּוא ְלי ִ ַָ֥די
י ִתָ ּֽקעַ :ד כִ ּֽיִ ָ֭ -לבָם צ ַ ָָׁ֣פנְתָ מִ ָ ִ֑שכל עַלֶ֗ ְּ֝ -כן לָׁ֣ א תְ ר ֹמּֽם :ה ָ֭ ְלחלק י ִַגָׁ֣יד
ר ִ ִ֑עים וְעינָ֖י ב ָָנָׁ֣יו תִ כְלּֽנָה :ו ָ֭ וְ ּֽ ִה ִצגַנִי לִמְ ָׁ֣ש ֹל ע ִ ִַ֑מים ו ְָ֖ת ֹפת ְל ָפ ִנָׁ֣ים
ש ִ ָׁ֣רים
אּֽהְי ּֽה :ז ו ַָׁ֣תכַּה מִ ַ ָׁ֣כעַש עי ִנִ֑י וִ ּֽיצ ַ ָֻ֖רי כַצָׁ֣ל כֻלָ ּֽם :ח י ָָׁ֣ש ֹמּו י ְ ָ
ֹאחז צ ִ ַָׁ֣דיק דַ ְר ִ֑כֹו ּּֽו ֳטהָרְּ֝ -י ָדֶַ֗ י ִם
עַלִ֑ -ז ֹאת ְְּ֝ונָ ִֶ֗קי עַל-חָנַ֥ף י ִתְ ע ָ ֹּֽרר :ט וְי ָׁ֣
ּוב ֹאּו ָנִ֑א ְולּֽא-אמְ ָ ָ֖צא בָכָׁ֣ם
י ִֹסַ֥יף ּֽא ֹמץ :י וְ ּֽאּו ֶָ֗לם ֻכ ָלָׁ֣ם ָ֭תָ שֻבּו ָׁ֣
ֹור ָׁ֣שי ְלבָבִ ּֽי :יב ָ֭ ַליְלָה ְליָֹׁ֣ום
חָכָ ּֽם :יא י ַ ָָׁ֣מי ָ֭ ָעבְרּו ז ִמ ַ ָֹׁ֣תי נִתְ ִ֑קּו ָ֖מ ָ
יתי ְּ֝ ַב ֶ֗ח ֹשְך
י ִ ִָ֑שימּו ְּ֝ ֶ֗אֹור קָ ַ֥רֹוב ִמפְני-חֹּֽשְך :יג ִאםָ֭ -אֲ קַ ּוה ש ְָׁ֣אֹול ב ִ ִ֑
ְצּועּֽי :יד ל ַ ַָׁ֣שחַת ָ֭קָ ָראתִ י ָ ָׁ֣אבִי ָ ִ֑אתָ ה אִ ִמַ֥י ְַּ֝ואֲח ֹתִֶ֗ י לָ ִּֽרמָ ּֽה:
ִרפַ ַ֥דְ תִ י י ָ
שְא ֹל ת ַ ִ֑רדְ נָה
טו ָ֭ ְואַיה אפָׁ֣ ֹו תִ קְ ו ִ ִָ֑תי ְְּ֝ותִ ְקוָתִֶ֗ י ִ ָׁ֣מי י ּֽ
ְשּורנָה :טז ב ַָׁ֣די ָׁ֣
ִאםָ֖ ַ -יחַד עַל-ע ָָפָׁ֣ר נָ ּֽחַת:
קכ
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שִימּון ִקנְצָׁ֣י
יח א ָ֭ ַויַעַן ִבלְדַ ַ֥ד ַה ֻ
ש ִֶ֗חי וַי ֹאמַ ּֽר :ב עַדִּ֤ ָ -אנָה | תְ ָׁ֣
ְַאחר נְדַ בּֽר :ג ָ֭מַ דּו ַע נח ַ ְָׁ֣שבְנּו ַכבְה ָ ִ֑מה ְּ֝נִטְמִֶ֗ ינּו
ְלמ ִִלִ֑ין ְּ֝תָ ִֶ֗בינּו ו ַ ַ֥
בְעיניכ ּֽם :ד ט ֹ ַּֽ֥רף נַפ ְֶ֗שֹו בְאֶַ֫ פַ֥ ֹו ָ֭ ַה ְל ַמ ַענְָך ת ָ ָׁ֣עז ַב ָ ִ֑ארץ וְיעְתַ קֶ֗ ְּ֝ -צּור
ש ִ ָׁ֣עים י ִדְ ָ ִ֑עְך ְולּֽאְּ֝ -י ִ ֶַ֗גּה שְ ִ ָׁ֣ביב אִשּֽ ֹו :ו ָ֖אֹור
ִממְק ֹ ּֽמֹו :ה ַגִּ֤ם ָׁ֣אֹור ְר ָ
שלִיכַ֥הּו
ח ַ ָָׁ֣שְך בְָאה ֳִ֑לֹו ְְּ֝ונ ֶ֗רֹו עָלָ ַ֥יו י ִדְ ָעְּֽך :ז ָ֭ י ּֽצְרּו ַצע ֲָׁ֣די אֹונִ֑ ֹו וְ ּֽתַ ְ
ֹאחז
ֲעצָתּֽ ֹו :ח כִ ּֽיַ -
שֻלָׁ֣ח ב ְָׁ֣רשת ב ְַרג ְָלִ֑יו ְועַלְּ֝ -שְ ָב ֶָ֗כה י ִתְ הַלָ ְּֽך :ט י ָׁ֣
ְבע ָָׁ֣קב ָ ִ֑פח יַחֲזָ֖ק ע ָָלָׁ֣יו צַמִ ּֽים :י ט ָָׁ֣מּון ב ָ ָָׁ֣ארץ ַחב ְִ֑לֹו ּוְּ֝ ַמ ְלכֻדְ ֶ֗תֹו עֲלָׁ֣י
ִיצַ֥הּו ל ְַרגְלָ ּֽיו :יב יְהִיָ -רעַ֥ב
נָתִ ּֽיב :יא ָ֭ ָסבִיב בִ ּֽע ֻ ֲָׁ֣תהּו ַבל ִָ֑הֹות ו ֱהפ ֻ
עֹורֹו י ֹאכַ ַ֥ל ְּ֝ ַבדֶָ֗ יו בְכָׁ֣ ֹור מָ ּֽות:
א ֹנִ֑ ֹו ְְּ֝ו ֶ֗איד נָכַ֥ ֹון ְל ַצ ְלעֹּֽו :יג ָ֭י ֹאכַל ב ַָׁ֣די ִ֑
יד יִנ ָָׁ֣תק ָ֭מָאהֳלֹו מִ ְבט ִַ֑חֹו ְְּ֝ותַ ְצע ִֶ֗דהּו ל ְָׁ֣מלְך ַב ָלהֹּֽות :טו תִ שְ כָׁ֣ ֹון
ָ֭ ְבָאהֳלֹו מִ ְבלִיִ֑ -לֹו י ְז ָֹ֖רה עַל-נָוָׁ֣הּו גָפ ִ ְּֽרית :טז ָ֭ ִמתַ חַת ָש ָּֽר ָ ָׁ֣שיו י ָ ִִ֑בשּו
ִירֹו :יז ִזּֽכְרֹוָ ָ֭ -אבַד ִמנִיִ֑ ָ -ארץ וְלאַ֥ -שם ְּ֝ ֶ֗לֹו עַל-פְני-
ּוְּ֝ ִמ ֶַ֗מעַל י ִמַ ַ֥ל ְקצ ּֽ
חּּֽוץ :יח ָ֭ יהְדְ פֻהּו מ ָׁ֣אֹור אלִ֑ -ח ֹשְך ּוּֽמִ תבַ֥ל יְנ ִֻדּֽהּו :יט ֘לא ִנִּ֤ין לָׁ֣ ֹו
גּוריו :כ עַל-יָ֖ ֹומֹו נ ַ ָָׁ֣שמּו ַאחֲר ֹ ִנִ֑ים
וְלא-נָׁ֣כד ְבע ִַ֑מֹו וְאַ֥ין ְּ֝שָ ִֶ֗ריד בִמְ ָ ּֽ
שעַר :כא ַאְךָ֭ -אלה מִ שְ כְנָׁ֣ ֹות ע ַָּוִ֑ל ְְּ֝ו ֶ֗זה ְמ ָׁ֣קֹום לא-
ְְּ֝וקַ דְ מ ִֶֹ֗נים ָ ָׁ֣אחֲזּו ָ ּֽ
י ַָדּֽע-אּֽל:
יט א ַו ַיַ֥עַן אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב עַדָ֭ -אָ נָה תֹוגְיָּׁ֣ון נַפ ִ ְִ֑שי ּוּֽתְ דַ כְאּונַ ַ֥נִי
ִימּונִי לּֽאְּ֝ -ת ֶ֗ב ֹשּו תַ ְהכְרּו-לִ ּֽי:
ְבמִלִ ּֽים :ג זִּ֤ה ָׁ֣עשר ָ֭ ְפ ָעמִים תַ ְכל ִ֑
ד וְַאףָ-א ְמנָ ַ֥ם שָ ִגִ֑יתִ י ְּ֝אִ תִֶ֗ י תָ ִלַ֥ין מְשּוגָתִ ּֽי :ה אִ םָ֭ -אָ מְ נָם ע ַָלָׁ֣י
ְתֹוכַ֥יחּו ְּ֝ ָע ֶַ֗לי ח ְרפָתִ ּֽי :ו דְ ּֽעּוָ֭ -אפֹו כִי-אֱלָׁ֣ ֹו ַּה ִעּו ָ ְִ֑תנִי
תַ ג ִ ְִ֑דילּו ו ִ
צּודֹו עָלַ ַ֥י הִקִ ּֽיף :ז ִּ֤הן אצ ַ ְָׁ֣עק ָ֭ ָח ָמס וְלָׁ֣ א אעָנִ֑ה ְּ֝אֲ שַ ֶ֗ ַּוע ו ְָׁ֣אין
ּוְּ֝ ְמ ֶ֗
ָאר ִ ָׁ֣חי ָ֭גָדַ ר וְלָׁ֣ א אע ֱִ֑בֹור ו ְַעַ֥ל ְּ֝נְתִ יבֹותֶַ֗ י ָׁ֣ח ֹשְך י ִָשּֽים:
ִמשְפָ ּֽט :ח ְ
ֹאשּֽי :י י ִתְ ָׁ֣צנִי ָ֭ ָסבִיב וָא ַלְִ֑ך
ט ָ֭ ְכבֹודִ י מע ַָלָׁ֣י ִהפ ִ ְִ֑שיט ְַּ֝ו ֶָ֗יסַר ע ֲָׁ֣טרת ר ִ
ַוי ַ ַַ֥סע ְּ֝ ָכ ֶ֗עץ תִ ְקוָתִ ּֽי :יא ַו ַיָׁ֣חַר ע ַָלָׁ֣י ַא ִ֑פֹו ַויַחְשְ ָ֖בנִי לָׁ֣ ֹו ְכצ ָ ָּֽריו :יב ַיִּ֤חַד |
קכג
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ָ֘י ִּ֤ב ֹאּו גְדּודֶָ֗ יו ַוי ָָׁ֣ס ֹלּו ע ַָלָׁ֣י דַ ְר ָכִ֑ם ַויַחֲנָ֖ ּו ס ִ ָָׁ֣ביב לְָאהֳלִ ּֽי :יג ָ֭אַ חַי מע ַָלָׁ֣י
רֹובי ּוּֽמְ י ֻדָ ַעַ֥י שְ כחּּֽונִי:
ה ְִר ִ ִ֑חיק ְְּ֝וי ֹדְ ֶַ֗עי ַאְךָ -ז ַ֥רּו מִ מּֽנִי :יד חָדְ לַ֥ ּו קְ ָ ִ֑
ְשְבנִי ְּ֝נָכ ְִֶ֗רי ָה ִי ַ֥יתִ י בְעיניהּֽם:
טו ָ֘ג ִּ֤רי ב ִ ָׁ֣
יתי ָ֭ ְוַאמְה ֹתַ י ְל ָזָׁ֣ר תַ ח ֻ ִ֑
טז ְל ַעב ִ ְָׁ֣די ָ֭קָ ָראתִ י וְלָׁ֣ א יַעֲנִ֑ה בְמֹוִ ֶ֗ ְּ֝ -פי אתְ חַנן-לֹּֽו :יז ָ֭רּוחִ ּֽי ָז ָָׁ֣רה
ש ִ ִ֑תי ְְּ֝וחַנ ֹתִֶ֗ י ִלבְנַ֥י ִב ְט ִנ ּֽי :יח גַםֲ ָ֭ -עוִילִים ָ ָׁ֣מאֲ סּו ִ ִ֑בי ְּ֝אָ ֶ֗קּומָה
ְל ִא ְ
סֹודי וְז ּֽהְּ֝ -אָ ֶַ֗הבְתִ י נ ְהפְכּו-בִ ּֽי:
ַוי ְדַ בְרּו-בִ ּֽי :יט ָ֭תִ ּֽעֲבּונִי כָלְ -מ ָׁ֣תי
ִ ִ֑
ש ִרי דָ ב ָ ְָׁ֣קה ַעצ ִ ְִ֑מי ְָּ֝ואתְ ַמ ְל ֶָ֗טה בְעָׁ֣ ֹור שִ נָ ּֽי :כא ָח ֵֻ֬ננִי
ְעֹורי ָּ֭ו ִב ְב ָ
כ ב ִ ָׁ֣
חָנֻ ָׁ֣נִי אַ ָׁ֣תם ר ָ ִ֑עי ִכַ֥י י ַדֱ ְּ֝ -א ֶ֗לֹו ַּה ָ ָׁ֣נגְעָה בִ ּֽי :כב ָ֭ ָלמָה תִ ְרדְ ֻ ָׁ֣פנִי כְמֹוִ֑ -אל
ש ִֶ֗רי לָׁ֣ א תִ שְבָ ּֽעּו :כג מִ ּֽי-י ִָׁ֣תן ָ֭אפֹו ְויִכָתְ בָׁ֣ ּון מ ִָלִ֑י מִ ּֽי-י ִָ֖תן ב ַָׁ֣ספר
ּוְּ֝ מִ ְב ָ
ְוי ָֻחּֽקּו :כד בְעט-ב ְַרז ַ֥ל וְע ָ ִֹ֑פרת ְּ֝ ָל ֶַ֗עד בַצַ֥ ּור י ָח ְצבּּֽון :כה וַאֲ ִנָׁ֣י ָ֭ י ָדַ עְתִ י
ֹורי נִקְ פּוִ֑ -ז ֹאת
ְַאחר ָ֖ע ִ ּֽ
ָׁ֣ג ֹ ֲאלִי ָ ִ֑חי ְְּ֝וַאח ֲֶ֗רֹון עַל-עָפָ ַ֥ר י ָ ּֽקּום :כו ו ַ ָׁ֣
ּוְּ֝ ִמבְשָ ִֶ֗רי אּֽחֱז ַ֥ה ֱאלֹּֽוּהַ :כז אֲ ִּ֤שר אֲ ִ֨ני | אּֽחֱזהִֶ֗ -לי וְע ַינָׁ֣י ָר ָׁ֣אּו וְלאָ -זִ֑ר
כָלָ֖ ּו ִכלְי ַ ָֹׁ֣תי בְח ִ ּֽקי :כח ִכָׁ֣י ָ֖ת ֹא ְמרּו מַה-נ ְִרדָ ףִ֑ -לֹו ו ְַ֥ש ֹרש ְּ֝דָ ֶָ֗בר
נִ ְמצָא-בִ ּֽי :כט גִּ֤ ּורּו ל ָ֨כם | ִמפְניֶ֗ -חרב כִ ּֽיָ֭ -חמָה עֲֹונָׁ֣ ֹות ָ ִ֑חרב ל ַ ְָ֖מעַן
תדְ עָׁ֣ ּון (שדין) שַדּּֽון:
ְשִיבּונִי ּוְּ֝ ַבע ֲֶ֗בּור
כ א ָ֭ ַויַעַן צ ֹפַ ַ֥ר הַנַ ּֽעֲמָ תִֶ֗ י וַי ֹאמַ ּֽר :ב ָ֭ ָלכן ְ
שע ִַפָׁ֣י י ִ֑
מּוסר ְכ ִלמ ִ ָָׁ֣תי אש ָ ְִ֑מע ְְּ֝ו ֶ֗רּו ַח מִ ּֽבִינָ ִתַ֥י יַעֲנּֽנִי :ד הֲזָֹׁ֣את
חָׁ֣ ּושִי בִ ּֽי :ג ַ ָׁ֣
ָאדם עֲלי-אָ ּֽרץ :ה ִכִּ֤י ִרנ ְַנָׁ֣ת ָ֭ ְרשָ עִים
ָ֭ י ָדַ עְתָ ִמנִיִ֑ ַ -עד ִמ ִנִּ֤י ִ ָ֖שים ָ ָׁ֣
ש ִ֑יאֹו
שמ ַ ְָ֖חת חָנָׁ֣ף עֲדיּֽ ָ -רגַע :ו אִ ם-יַעֲלָׁ֣ה לַשָ ַ ָׁ֣מי ִם ִ
ִמ ָק ִ֑רֹוב ְו ִ
ֹאבד ְּ֝ר ֹ ֶָ֗איו י ֹאמְ ַ֥רּו אַ י ֹּֽו:
ְְּ֝ור ֶ֗
ֹאשֹו ל ָָעַ֥ב י ַ ִג ּֽיעַ :ז ָ֭כְ ּֽגלֲלֹו ל ָָׁ֣נצַח י ִ֑
ח ַכחֲלָׁ֣ ֹום ָ֭ י ָעּוף וְלָׁ֣ א י ִמְ צ ִָ֑אּוהּו ְְּ֝וי ֻדֶַ֗ ד כְחזְיַֹ֥ון לָ ּֽיְלָה :ט ַ ָׁ֣עי ִן ָ֭שְ זָפַתּו
שּורנּו מְ קֹומּֽ ֹו :י ָ֭ ָבנָיו י ְַרצָׁ֣ ּו דַ ִלִ֑ים ְְּ֝וי ָדֶָ֗ יו
תֹוסיף וְלאֶ֗ ְּ֝ -עֹוד תְ ַ֥
וְלָׁ֣ א ִ ִ֑
ֲלּומיו ְְּ֝וע ִֶ֗מֹו עַל-עָפָ ַ֥ר
תָ ַ֥ש ְבנָה אֹונֹּֽו :יא ָ֭ ַעצְמֹותָ יו ָמל ְָׁ֣אּו (עלומו) ע ָ ִ֑
ִידנָה ַ ָׁ֣תחַת לְשֹונֹּֽו :יג יַח ְָׁ֣מ ֹל
שכָ ּֽב :יב אִם-תַ מ ִ ְָׁ֣תיק ב ְִפָׁ֣יו ָר ָ ִ֑עה ְּ֝י ַ ְכח ֶ֗
תִ ְ
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ָ֭ ָעלי ָה וְלָׁ֣ א ַי ּֽ ַעז ְִ֑בנָה ְְּ֝וי ִ ְמנ ֶָ֗ענָה ב ְָׁ֣תֹוְך ִחכֹּֽו :יד ָ֭ ַלחְמֹו בְמ ָ ָׁ֣עיו נה ָ ְִ֑פְך
רֹורת פְתָ ִנָׁ֣ים בְקִ ְרבֹּֽו :טו ַ ָׁ֣חי ִל ָ֭ ָבלַע ַויְק ִִ֑אנּו ְּ֝מִ ִבטְנֶ֗ ֹו י ִֹּֽור ַ֥שנּו אּֽל:
מְ ַ ָ֖
טז ר ֹאש-פְתָ ִנַ֥ים י ִָינִ֑ק ְּ֝ ַ ּֽתה ְַר ֶ֗גהּו ל ְָׁ֣שֹון אפְעּֽה :יז ַאל-י ַ֥רא ִב ְפלַגִ֑ ֹות
מּור ֶ֗תֹו
נַה ֲַ֥רי ְּ֝נַח ֲֶ֗לי דְ ַ ָׁ֣בש וְחמְאָ ּֽה :יח מ ִ ָׁ֣שיב ָ֭ י ָגָע וְלָׁ֣ א יִב ְָלִ֑ע כְחַ֥יל ְּ֝תְ ָ
וְלָׁ֣ א י ַ ֲעלּֽס :יט כִ ּֽי ִָ֭ -רצַץ ָע ַזָׁ֣ב דַ ִלִ֑ים בַ ַ֥ י ִת ְּ֝ ָג ֶַ֗זל וְלָׁ֣ א י ִבנ ּֽהּו :כ ִכִּ֤י |
ש ִ ַ֥ריד לְָאכ ְִ֑לֹו
ֲמּודֹו לָׁ֣ א י ְ ַמל ּֽט :כא איןָ -
לא-י ַ ָָׁ֣דע שָלָׁ֣ו ְב ִב ְטנִ֑ ֹו ְּ֝ ַבח ֶ֗
שפְקֹו יָׁ֣צר ִ֑לֹו כָלַ -יָ֖ד ע ָָׁ֣מל
עַלֶ֗ ְּ֝ -כן לא-י ִָחַ֥יל טּובֹּֽו :כב ִבמְלָׁ֣ אות ָ֭ ִ
ַמְטר ְּ֝ ָע ֶ֗לימֹו
תְ בֹואּֽנּו :כג י ִ ְִּ֤הי | ְלמ ֵַ֬לא ִבטְנֶ֗ ֹו ְי ּֽשַ לַח-בָ֖ ֹו ח ֲָׁ֣רֹון א ִַ֑פֹו ְוי ַ֥
ְחּושּֽה :כה שָ לַף֮
ִבלְחּו ּֽמֹו :כד ָ֭ י ִב ְַרח מִ נָׁ֣שק ב ְַרזִ֑ל ְּ֝תַ ְחל ְֶ֗פהּו ָׁ֣קשת נ ָ
וַיצ֪א מ ִֶ֫גוָ ַ֥ה ָּ֭וב ָָרק מִ ּֽמְ ר ָֹר ַ֥תֹו יַה ֲֶ֗לְך עָלָ ַ֥יו אמִ ּֽים :כו כָל-ח ֹש ְ֮ך ט ָ֪מּון
ש ִ ָׁ֣ריד בְָא ֳהלֹּֽו :כז יְגַלָׁ֣ ּו
ִלצ ְֶ֫פּונָ ַ֥יו ָ֭תְ ָאכְלהּו ָׁ֣אש לּֽא-נ ָ ִֻ֑פח י ַָ֖רע ָ
שָ ַ ָׁ֣מי ִם עֲֹונִ֑ ֹו ְְּ֝ו ֶ֗ארץ מִ תְ קֹו ָ֘ממָ ַ֥ה לֹּֽו :כח ָ֭ י ִגל י ְבָׁ֣ ּול ב ִ֑יתֹו ְּ֝נִג ֶָ֗רֹות ְביָֹׁ֣ום
אֱלהים ְונַח ֲַלָ֖ת אִ מְ ָׁ֣רֹו מאּֽל:
ָאדם ָ֭ ָר ָ
ַאפֹּֽו :כט זִּ֤ה | חּֽלקָׁ֣ ָ -
שע מ ִ ִ֑
ש ְמעָׁ֣ ּו ָ֭שָ מֹו ַע מִ ל ִ ִָ֑תי ּותְ הִיֶ֗ ְּ֝ -ז ֹאת
כא א ַו ַיַ֥עַן ִאיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב ִ
ְַאחר דַ ב ִ ְָׁ֣רי תַ לְעִ ּֽיג:
תַ נְחַ֥ ּומֹּֽתיכ ּֽם :ג ָ֭ ָ
שאּונִי וְָאנ ִֹכָׁ֣י אֲ דַ ִ֑בר ו ַ ָ֖
ִיחי ְו ִאםַ ְּ֝ -מ ֶ֗דּו ַע לא-תִ קְ צַ ַ֥ר רּוחִ ּֽי :ה פְנּו-אלַ ַ֥י
ד ָ֭הָאנֹכִי ל ָ ָׁ֣
ְָאדם ש ִ ִ֑
ְָאחַ֥ז ְּ֝ ְבשָ ִֶ֗רי
ְוה ַ ִָ֑שמּו ו ִ ְָ֖שימּו ָיָׁ֣ד עַל-פ ּֽה :ו ְואִם-זָכַ ְַ֥רתִ י ְונִב ָ ְִ֑הלְתִ י ו ַ
ַפ ָלצּּֽות :ז ַמ ָׁ֣דּו ַע ְרשָ ִ ָׁ֣עים יִחְיִ֑ ּו ְּ֝ ָעתְ ֶ֗קּו גַם-גָ ַ֥בְרּו ָ ּֽחי ִל :ח ז ְַר ָ ִּ֤עם נָכָׁ֣ ֹון
יהם שָלָׁ֣ ֹום ִמ ָ ִ֑פחַד וְלִּ֤ א
יהם ע ָ ִִ֑מם ְְּ֝וצ ֱאצָא ֶ֗
יהם לְעיניהּֽם :ט בָת ָׁ֣
ִלפְנ ָׁ֣
שֹורֹו ָ֭ ִעבַר וְלָׁ֣ א יַג ִ ְִ֑על תְ פַלַ֥ט ְּ֝ ָפ ָר ֶ֗תֹו וְלָׁ֣ א
ָ֖שבט אֱלָׁ֣ ֹו ַּה עֲליהּֽם :י ָׁ֣
יהם י ְַרקדּֽ ּון :יב ָ֭ י ִשְאּו
יהם ְְּ֝ויַלְד ֶ֗
שכ ּֽל :יא י ְ ַ
תְ ַ
שלְחָׁ֣ ּו ָ֭ ַכצ ֹאן ֲעוִיל ִ֑
יהם
כ ְָׁ֣ת ֹף ְוכִנִ֑ ֹור ְְּ֝וי ִ ְ
שמ ְֶ֗חּו ל ְָׁ֣קֹול עּוגָ ּֽב :יג (יבלו) יְכַלָׁ֣ ּו ב ַָׁ֣טֹוב י ְמ ִ֑
ּוְּ֝ ב ְֶ֗רגַע ש ְָׁ֣אֹול י ָחּֽתּו :יד וַי ֹא ְמ ָׁ֣רּו ָ֭ ָלאל ָׁ֣סּור מ ִִ֑מנּו ו ַ ְַ֥דעַת ְּ֝דְ ָר ֶ֗כיָך לָׁ֣ א
שדַ ַ֥י כִ ּֽי-נַ ּֽ ַעב ְִ֑דנּו ּומַהְּ֝ -נֹו ִֶ֗עיל ִכָׁ֣י נִ ְפגַע-בֹּֽו :טז ִּ֤הן לָׁ֣ א
חָפָ ּֽצְנּו :טו מַהַ -
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ש ִֶ֗עים ָ ָׁ֣רחֲקָ ה מּֽנִי :יז כ ָ ִַּ֤מה | נרְ -רשָ֘ ִ ִּ֤עים י ִדְ ֶָ֗עְך
טּובם עֲצַ ַ֥ת ְְּ֝ר ָ
ְבי ָ ָָׁ֣דם ָ ִ֑
ידם ְּ֝ ֲח ָב ִֶ֗לים יְחַלַ֥ק בְאַ פֹּֽו :יח יִהְיֶ֗ ּו כ ְַ֥תבן ִלפְניִ֑ -רּו ַח
ְוי ָָׁ֣ב ֹא עָלָׁ֣ימֹו א ָ ִ֑
ּוְּ֝ כ ְֶ֗מ ֹץ ְגנָבַ ַ֥תּו סּופָ ּֽה :יט א ֱֶ֗לֹו ַּה יִצְפ ֹןְ -לבָנָ ַ֥יו אֹונִ֑ ֹו י ְשַלָ֖ם א ָלָׁ֣יו וְי ָדּֽע:
כ י ְִר ָׁ֣אּו (עינו) ע ָינָׁ֣יו כ ִִ֑ידֹו ּומח ַ ֲָ֖מת שַ ַ ָׁ֣די י ִשְ תּֽה :כא ִכִּ֤י מַה-חפְצָׁ֣ ֹו
יתֹו ַאח ָ ֲִ֑ריו ּומִ ס ַ ְָ֖פר חֳדָ ָ ָׁ֣שיו חֻצָ ּֽצּו :כב ַהלְאַ֥ל יְלַמדִ֑ ָ -דעַת ְְּ֝ו ֶ֗הּוא
בְב ָׁ֣
שלְאֲ נַ ַ֥ן וְשָל ּֽיו:
שפֹּֽוט :כג ֶ֗זה ָ֭ י ָמּות ב ְָׁ֣עצם תֻ ִ֑מֹו ְּ֝ ֻכ ֶ֗לֹו ַ
ָר ִמַ֥ים י ִ ְ
ְמֹותיו י ְשֻ קּֽה :כה ו ְֶ֗זה ָ֭ י ָמּות בְנָׁ֣פש
ּומ ֹ ַח ַעצ ָ ָׁ֣
כד ָ֭ ֲעטִינָיו מָ ל ְָׁ֣אּו ח ָָלִ֑ב ָ֖
ִשְכִ֑בּו ְְּ֝ו ִרמֶָ֗ ה תְ כַסַ֥ה
מָ ָ ִ֑רה ְולּֽאָ ְּ֝ -א ֶַ֗כל בַטֹובָ ּֽה :כו ָ֭ י ַחַד עַל-ע ָָפָׁ֣ר י ָ
שבֹּֽותיכִ֑ם ּוְּ֝ ְמז ִֶ֗מֹות עָלַ ַ֥י תַ חְמֹּֽסּו :כח ִכִּ֤י
עֲליהּֽם :כז ָׁ֣הן ָ֭ י ָדַ עְתִ י ַמ ְח ְ
ּֽת ֹאמְ ֶ֗רּו אַי ַ֥ה בית-נ ִ ִָ֑דיב ְְּ֝וא ֶַ֗יה ִּ֤א ֹהל | מִ שְ כְנֵ֬ ֹות ְרשָ עִ ּֽים :כט הֲלָׁ֣ א
שאלְתם עָׁ֣ ֹובְרי ָ ִ֑דרְך ְְּ֝וא ֹת ֹתֶָ֗ ם לָׁ֣ א תְ נַכ ּֽרּו :ל ִכִּ֤י ְליָֹׁ֣ום ָ֭איד י ָ ָׁ֣חשְך
ָ֭ ְ
ָ ִ֑רע לְיָ֖ ֹום ֲעב ָָׁ֣רֹות יּובָ ּֽלּו :לא מִ ּֽי-י ַ ִגָׁ֣יד עַל-פ ָָנָׁ֣יו דַ ְר ִ֑כֹו ְוהּּֽואָ ְּ֝ -עשֶָ֗ ה
שקּֽ ֹוד:
יּובל וְ ּֽעַל-ג ִָדַ֥יש י ִ ְ
ִ ָׁ֣מי י ְשַ לם-לֹּֽו :לב ָ֭ ְוהּוא לִקְ ב ָָׁ֣רֹות ָ ִ֑
ָאדם י ִמְ ִ֑שֹוְך ּוְּ֝ ְל ָפ ֶָ֗ניו ָׁ֣אין
לג מָ ּֽתְ קּוֶ֗ -לֹו ִרג ְֶ֫בי נָ ַ֥חַל ָ֭ ְוַאח ֲָריו כָלָׁ֣ ָ -
ִמסְפָ ּֽר :לד ָ֭ ְואיְך תְ נַח ֲָׁ֣מּונִי ָ ִ֑הבל ּוְּ֝ תְ שּֽ ּוב ֹת ֶ֗יכם נִשְַאר-מָ ּֽעַל:
ֹאמּֽר :ב ַהלְאַ֥ל י ִ ְסכָןָ -גִ֑בר כִ ּֽי-יִס ְָ֖כ ֹן
כב א ָ֭ ַויַעַן ֱאלִיפַ ַ֥ז הַ ּֽת ָמ ִֶ֗ני וַי ַ
שכִ ּֽיל :ג ה ַָׁ֣חפץ ָ֭ ְלשַ דַ י ִכָׁ֣י תִ צ ָ ְִ֑דק וְאִםֶ֗ ְּ֝ -בצַע כִ ּֽי-תַ ַ֥תם
עָלָׁ֣ימֹו מַ ְ
ִיחָך י ָבַ֥ ֹוא ְּ֝ ִע ֶ֗
מְָך בַמִ שְפָ ּֽט :ה הֲלָׁ֣ א ָר ָעּֽתְָךָׁ֣
דְ ָרכ ּֽיָך :ד ֲָֽ֭ה ִמי ְִר ָ ָׁ֣אתְ ָך יֹכ ִ֑
ֲרּומים
ַאחיָך ח ִָנִ֑ם ּו ִבג ְָ֖די ע ִ ָׁ֣
ַר ָ ִ֑בה וְאּֽיןֶ֗ ְּ֝ -קץ ַלעֲֹונ ֹתּֽיָך :ו כִ ּֽי-תַ ח ְָׁ֣ב ֹל ָׁ֣
תַ פ ְִשּֽיט :ז לאַ ָ֭ -מי ִם עָיָׁ֣ף תַ שְ ִ֑קה ּוְּ֝ מ ָר ֶ֗עב תִ ּֽמְ נַ ּֽע-לָ ּֽחם :ח ו ִ ְָׁ֣איש
שִלחְתָ ר ָ ִ֑יקם
ָ֭ז ְרֹו ַע לָׁ֣ ֹו ה ָ ִָ֑ארץ ּונ ְַ֥שּוא ְּ֝ ָפ ִֶ֗נים יָׁ֣שב בָ ּּֽה :ט ָ֭אַ לְמָ נֹות ַ ָׁ֣
ִיבֹותיָך פ ִ ִַ֑חים ְּ֝וִ ּֽיבַהלְָך ַ ָׁ֣פחַד
ּוז ְר ָֹ֖עֹות י ְת ִ ָֹׁ֣מים י ְדֻ כָ ּֽא :י עַלָ֭ -כן ְסב ָׁ֣
ש ְפעַת-מַ ַ֥ י ִם תְ כַסּֽךָ :יב ֲֽהלא-
פִתְ אֹּֽם :יא אֹוַ֥ -ח ֹשְך לּֽא-תִ ְר ִ֑אה וְ ּֽ ִ
ּור ִּ֤אה ָ֖ר ֹאש כֹוכ ִ ָָׁ֣בים כִיּֽ ָ -רמּו :יג ָ֭ וְ ָּֽאמַ ְרתָ מַה-
ָ֭ ֱאלֹו ַּה ָׁ֣ג ֹבַּה שָ ָ ִ֑מי ִם ְ
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שפֹּֽוט :יד ע ִ ָָׁ֣בים סּֽתר-לָ֖ ֹו וְלָׁ֣ א י ְִר ִ֑אה וְחַ֥ ּוג
ָי ַָׁ֣דּֽע ִ֑אל ַהב ַ ְָ֖עד ע ֲָרפָׁ֣ל י ִ ְ
ֲשר דָ ְרכָׁ֣ ּו מְ תי-אָ ּֽון:
ש ֶַ֗מי ִם י ִתְ הַלָ ְּֽך :טו ה ַָׁ֣א ֹ ַרח ָ
ְּ֝ ָ
עֹולָׁ֣ם תִ שְ ִ֑מ ֹר א ָ֖
ְסֹודּֽם :יז הָא ֹמְ ִ ָׁ֣רים ָ֭ ָלאל ָׁ֣סּור
טז אֲשּֽר-קֻ מְטַ֥ ּו וְלאִ֑ -עת ְּ֝נָ ֶָ֗הר יּוצַ ַ֥ק י ָ
יהם ִ֑טֹוב ַועֲצַ ַ֥ת
מִ ִ֑מנּו ּומַה-יִפ ַ ְָ֖על ַ
ש ַ ָׁ֣די לָ ּֽמֹו :יח וְהִּ֤ ּוא מִלָׁ֣א בָת ָׁ֣
ִשְמחּו ְְּ֝ונָ ִֶ֗קי י ִ ְלעַג-לָ ּֽמֹו:
ְְּ֝רשָ ִֶ֗עים ָ ָׁ֣ר ֲחקָה מּֽנִי :יט י ְִר ָׁ֣אּו צַדִ ִ ָׁ֣יקים ְוי ָ ִ֑
ִימנּו ְְּ֝וי ִתְ ֶָ֗רם ָ ָׁ֣א ְכלָה אּֽש :כא ַהסְכןָ -נָׁ֣א ע ִִ֑מֹו
כ ִאם-לָׁ֣ א נִכ ַ ְָׁ֣חד ק ָ ִ֑
תֹורה ו ִ ְַ֥שים ְּ֝ ֲאמָ ֶָ֗ריו
ּושְלם ְּ֝ ָב ֶ֗הם תְ ּֽבֹוַאתְ ָךַ֥ טֹובָ ּֽה :כב קַחָ -נָׁ֣א מִ ִפָׁ֣יו ָ ִ֑
ִב ְלבָבָּֽך :כג ִאם-תָ ָׁ֣שּוב עַדָ֭ -שַ דַ י תִ בָנִ֑ה תַ ְר ִחַ֥יק ְּ֝ ַע ְו ֶָ֗לה מָאהֳל ָּֽך:
כד ְושִית-עַל-עָפָ ַ֥ר ָ ִ֑בצר ּוב ְָ֖צּור נְח ִָלָׁ֣ים אֹופִ ּֽיר :כה ְו ָה ָיָׁ֣ה שַ ַ ָׁ֣די
ְבצ ִָ֑ריָך וְכָ֖סף תֹועָפָׁ֣ ֹות לָ ְּֽך :כו כִיָ֭ -אָ ז עַל-שַ ַ ָׁ֣די תִ תְ ע ַָנִ֑ג וְתִ ָ ָ֖שא אל-
אֱלָׁ֣ ֹו ַּה פָנ ּֽיָך :כז תַ ע ִ ְָׁ֣תיר ָ֭אלָיו ְוי ִשְ מָ ִ֑ע ָך ּונְדָ ַ֥ריָך תְ שַל ּֽם :כח וְ ּֽתִ גְזַר-
ָ֖אֹומר ְו ָיָׁ֣קָם ָלְִ֑ך ְועַלְּ֝ -דְ ָר ֶ֗כיָך ָנָׁ֣גַ ּּֽה אּֽ ֹור :כט כִ ּֽיִ ָ֭ -השְ פִילּו ו ַָׁ֣ת ֹאמר
יֹושעַ :ל ְיּֽמַלַ֥ט אִ ּֽי-נ ִ ִָ֑קי ְְּ֝ונִמְ ֶַ֗לט ב ְָׁ֣ב ֹר כַפ ּֽיָך:
יני ִם ִ ּֽ
ג ָוִ֑ה ו ַ ְָ֖שח ע ַ ָׁ֣
שִחי ְּ֝י ָדִֶ֗ י ָכב ְָדַ֥ה עַל-
כג א ַו ַיַ֥עַן אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב גַםַ ָ֭ -היֹום ְמ ִ ָׁ֣רי ִ ִ֑
ַאנְחָתִ ּֽי :ג מִ ּֽי-י ִָׁ֣תן ָ֭ י ָדַ עְתִ י וְא ְמצ ִָ֑אהּו ְּ֝ ָא ֶ֗בֹוא עַד-תְ כּונָתּֽ ֹו :ד אע ְר ָכָׁ֣ה
מִלָׁ֣ים יַע ֲִ֑ננִי ְְּ֝וָא ִֶ֗בינָה
שְפט ּוְּ֝ ִֶ֗פי אֲ מַלַ֥א תֹו ָכחֹּֽות :ה ָ֭אדְ עָה ִ
ְלפ ָָנָׁ֣יו מִ ָ ִ֑
מַה-יַֹ֥א ַמר לִ ּֽי :ו ַהב ְָרבָ֖ -כ ֹ ַח י ִ ָָׁ֣ריב ִע ָמ ִ ִ֑די לַ֥ א אַ ְךֶ֗ ְּ֝ -הּוא י ִ ַָ֥שם בִ ּֽי:
נֹוכָׁ֣ח ע ִִ֑מֹו ַו ֲא ַפל ְָטַ֥ה ְּ֝ ָל ֶ֗נצַח מִשֹפְטִ ּֽי :ח ִּ֤הן ָׁ֣קדם אהֱלָׁ֣ ְך
שר ָ
ז ֶָ֗שם ָ֭ י ָ ָ
ָאבַ֥ין לֹּֽו :ט שְ ָׁ֣מ ֹאול ַבעֲש ָֹׁ֣תֹו וְלאִ֑ ָ -אחַז יַע ְַ֥ט ֹף
ָאחֹור וְ ּֽלאִ -
וְאינִ֑נּו ְְּ֝ו ֶ֗
ְּ֝י ָ ִֶ֗מין וְלָׁ֣ א א ְראּֽה :י כִ ּֽי ָ֭-י ָדַ ע ָׁ֣דרְך עִמָ ִ ִ֑די ְּ֝ ְב ָח ֶַ֗ננִי ַכזָהָ ַ֥ב אצּֽא:
שרֹו ָא ֲח ָזָׁ֣ה ַרג ְִלִ֑י דַ ְרכָ֖ ֹו ש ַ ָָׁ֣מ ְרתִ י וְלא-אָ ּֽט :יב מִ צ ְַוָׁ֣ת ָ֭שְ פָתָ יו
יא ָ֭ ַב ֲא ֻ
ְשִיבנּו
ָאמיש ְּ֝מ ֻח ִֶ֗קי צָפַ ַ֥ נְתִ י ִאמְ רי-פִ ּֽיו :יג וְהָׁ֣ ּוא ָ֭ ְבאחָד ִ ָׁ֣
ּומי י ִ֑
וְלָׁ֣ א ִ ִ֑
ְונַפ ְָ֖שֹו אִ ּו ָ ְָׁ֣תה ַו ָיּֽעַש :יד ָ֭ ִכי יַש ְִלָׁ֣ים ח ִ ִֻ֑קי ְוכ ָָ֖הנָה ַרבָׁ֣ ֹות עִמּֽ ֹו :טו עַל-
בֹונן וְאפ ַ ְַ֥חד ִממּֽנּו :טז ָ֭ ְואל ה ַ ָׁ֣רְך ל ִ ִִ֑בי ְְּ֝ושַ דֶַ֗ י
ָ֭כן ִמפ ָָנָׁ֣יו אב ִָ֑הל ְּ֝אתְ ֶ֗
קכז
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ִה ְבהִילָ ּֽנִי :יז כִ ּֽי-לָׁ֣ א ָ֭נִ ְצמַתִ י ִמפְניִ֑ -ח ֹשְך ּוְּ֝ ִמ ָפ ֶַ֗ני ִכסָה-אֹּֽפל:
שדַ י לא-נִ ְצפְנָׁ֣ ּו ע ִ ִִ֑תים (וידעו) ְְּ֝וי ֹדְ ֶָ֗עיו לאָ -חַ֥זּו י ָמָ ּֽיו:
כד א מַ ֶ֗דּו ַע ָ֭מִ ַ
ְתֹומים יִנ ָ ְִ֑הגּו ְּ֝י ַ ְחב ְֶ֗לּו
ב ְגבֻלַ֥ ֹות י ִ ִַ֑שיגּו עַ֥דר ְּ֝ ָגז ְֶ֗לּו ַוי ְִרעּּֽו :ג ח ֲָׁ֣מֹור י ִ ָׁ֣
ָׁ֣שֹור ַא ְלמָנָ ּֽה :ד י ַָׁ֣טּו אבְיֹו ִנָׁ֣ים מִ ָ ִ֑דרְך ַיַ֥חַד ְּ֝ ֻחב ְֶ֗אּו ֲענִיי-אָ ּֽרץ :ה ִּ֤הן
שח ֲָׁ֣רי ל ָ ִַ֑טרף ע ֲָרבָ ַ֥ה לַ֥ ֹו ְּ֝ ֶ֗לחם
פ ְָר ִ֨אים | בַ ּֽ ִמדְ ֶָ֗בר יָצ ְָׁ֣אּו ָ֭ ְב ָפ ֳעלָם ְמ ַ
ִקְצֹורּו וְכָ֖רם ָר ָ ָׁ֣שע יְלַקּֽשּו:
ַלנְע ִ ָּֽרים :ו ָ֭ ַבשָ דה ְבלִילָׁ֣ ֹו (יקצירו) י ִ֑
ז ע ָָׁ֣רֹום ָ֭ י ָלִינּו ִמב ְִלָׁ֣י ל ְִ֑בּוש וְאַ֥ין ְּ֝ ְכ ֶ֗סּות בַקָ ָ ּֽרה :ח מִ זָׁ֣רם ה ִ ָָׁ֣רים
י ְִר ָ ִ֑טבּו ּוּֽמִ ב ְִלַ֥י ְּ֝מַ ח ְֶ֗סה ִחבְקּו-צּּֽור :ט ָ֭ י ִגְז ְלּו מ ִָׁ֣ש ֹד י ִָ֑תֹום וְ ּֽעַלָ -ע ִנַ֥י
יַחְבֹּֽלּו :י ע ָָׁ֣רֹום ָ֭ ִהלְכּו ב ְִלָׁ֣י ל ְִ֑בּוש ּוְּ֝ ְרע ִֶ֗בים ָנָׁ֣שְ אּו עֹּֽמר :יא בין-
שּור ָֹתַ֥ם יַצ ִ ְִ֑הירּו י ְקָ ִבַ֥ים ְּ֝דָ ְר ֶ֗כּו ַויִצְמָ ּֽאּו :יב ֘מ ִ ִּ֤עיר מְתִ֨ ים | יִנְ ֶָ֗אקּו
אֱלֹו ַּה לא-י ִ ַָ֥שים תִ פְלָ ּֽה :יג ִּ֤המָה | הָי ּ֮ו
וְנ ּֽפשֲ -חל ִָלַ֥ים תְ שַ ִּ֑ו ַע ְּ֝ו ֶ֗
בְ ּֽמ ְֹר ֶ֫דיַ֥ -אֹור לּֽא-ה ִִכַ֥ירּו דְ ָר ָכִ֑יו וְלַ֥ א ְּ֝י ָשְ ֶ֗בּו ִבנְתִ יב ָֹתּֽיו :יד ל ֵָ֡אֹור
רֹוצ ַח ִי ּֽ ְקטָלָ -ע ִנַ֥י וְאבְיִ֑ ֹון ּוְּ֝ ַב ֶַ֗ליְלָה י ִ ְָׁ֣הי ַכגַנָ ּֽב :טו ו ְִּ֤עין נ ֹ֨אף |
ָ֘י ִּ֤קּום ֶ֗
שּורנִי ָ ִ֑עי ִן ו ְָ֖סתר ָפ ִנָׁ֣ים י ִָשּֽים :טז ח ַ ַָ֥תר
ָ ִּ֤ש ְמ ָ ּֽרה נָׁ֣שף ָ֭לאמ ֹר לא-תְ ָׁ֣
ב ֶַ֗ח ֹשְך ֶָ֫ב ִתַ֥ים יֹומָ ַ֥ם חִתְ מּוֶָ֗ -למֹו לאָ -י ַ֥דְ עּו אּֽ ֹור :יז ִכִּ֤י יַחְדָ֨ ו | ָׁ֣ב ֹקר
ָלָׁ֣מֹו ַצל ָ ְִ֑מות כִ ּֽיְּ֝ -י ַ ִֶ֗כיר ַבלְהַ֥ ֹות ַצלְמָ ּֽות :יח ַ ּֽקל-הִּ֤ ּוא | עַל-פְני-מֶַ֗ י ִם
קֻלָׁ֣ל ח ְל ָק ָ ָׁ֣תם ב ָ ִָ֑ארץ לּֽאְּ֝ -י ִפְנה ָׁ֣דרְך כ ְָרמִ ּֽים :יט ִצ ָיִּ֤ה גַםֶ֗ -ח ֹם
תְ ַ
שְאֹול ח ָָטּֽאּו :כ י ִשְ ָ֘כ ִּ֤חהּו ֨רחם | מְ תָ֘ ִּ֤קֹו ִר ֶָ֗מה
יִגְז ְלַ֥ ּו מּֽימיֶ֗ -שלג ָׁ֣
שָבר כ ָָׁ֣עץ ַעוְלָ ּֽה :כא ר ָֹׁ֣עה ָ֭ ֲע ָק ָרה לָׁ֣ א תלִ֑ד
עַ֥ ֹוד לּֽא-יִז ָכִ֑ר וַתִ ָ֖
ִירים בְכ ִֹ֑חֹו ְּ֝י ָ ֶ֗קּום וְ ּֽלא-י ַ ֲא ִמַ֥ין
ְְּ֝וַא ְל ָמ ֶָ֗נה לָׁ֣ א י ְיטִ ּֽיב :כב ּומָ ַ ָׁ֣שְך ַאב ִ ָׁ֣
בַ ּֽ ַח ִי ּֽין :כג י ִתן-לָׁ֣ ֹו ָ֭ ָלבטַח ְוי ִשָ ִ֑ען ְְּ֝וע ֶ֗יניהּו עַל-דַ ְרכיהּֽם :כד ִּ֤רֹומּו
ְמ ַ֨עט | וְ ּֽא ֶ֗יננּו וְ ּֽ ֻה ְמ ֶ֗כּו כ ַַ֥כ ֹל י ִ ָקפ ְִ֑צּון ּוכ ְָ֖ר ֹאש שִ ָׁ֣ב ֹלת י ִמָ ּֽלּו :כה וְאִם-
ִיבנִי ְוי ַָ֥שם ְּ֝ ְלאֶַ֗ ל מִ לָתִ ּֽי:
לָׁ֣ א ָ֭אפֹו ִ ָׁ֣מי י ַ ְכז ִ֑
ש ֶ֗לֹום
ְשל ו ַ ָָׁ֣פחַד ע ִִ֑מֹו ע ַֹ֥שה ְּ֝ ָ
כה א ָ֭ ַויַעַן ִבלְדַ ַ֥ד ַה ֻ
ש ִֶ֗חי וַי ֹאמַ ּֽר :ב ַהמ ָׁ֣
קכ
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אֹורהּו:
ּֽ
ְדּודיו ְועַלֶ֗ ְּ֝ -מִ י לא-י ַָ֥קּום
ִב ְמרֹומָ ּֽיו :ג הֲיָׁ֣ש ָ֭ ִמ ְספָר ִלג ָ ִ֑
ד ּומַה-יִצ ַ ְָׁ֣דק אֱ נָׁ֣ ֹוש עִםִ֑ -אל ּומַהְּ֝ -י ִז ְֶ֗כה י ְלָׁ֣ ּוד א ִָשּֽה :ה ָׁ֣הן עַד ָ֭-י ָר ַח
וְלָׁ֣ א י ַאֲ ִ ִ֑היל ְְּ֝וכֹו ָכ ִֶ֗בים לא-ז ַכַ֥ ּו בְעינָ ּֽיו :ו ָ֭ ַאף כִ ּֽי-אֱנָׁ֣ ֹוש ִר ָ ִ֑מה ּובן-
ְּ֝ ָאדֶָ֗ ם תֹול ָעּֽה:
שעְתָ ז ְָׁ֣רֹו ַע לא-
כו א ַו ַיַ֥עַן אִיֶ֗ ֹוב וַי ֹאמַ ּֽר :ב מהָ -ע ַז ְַ֥רתָ לְלאִ֑ -כ ֹ ַח ְּ֝הֹו ֶ֗ ַ
הֹודעְתָ  :ד אתָ֭ -מִ י
עֹּֽז :ג ַמה ָ֭-י ָ ַעצְתָ לְלָׁ֣ א ָחכ ָ ְִ֑מה ְְּ֝ותּושִ ֶָ֗יה ל ַָ֥ר ֹב ָ ּֽ
ְחֹולִ֑לּו ִמ ַ ַ֥תחַת
מִלִ֑ין ְונִשְ מַתִ ְּ֝ -מי יָצְאָ ַ֥ה מִ מּֽךָ :ה ה ְָרפ ִָאַ֥ים י ָ
ה ִַגָׁ֣דְ תָ ִ
ְּ֝ ֶ֗ ַמי ִם וְשֹכְניהּֽם :ו ע ָָׁ֣רֹום ש ְָׁ֣אֹול נג ְִ֑דֹו וְאַ֥ין ְּ֝ ְכ ֶ֗סּות לָ ּֽאֲ בַדּֽ ֹון :ז נ ָֹׁ֣טה
צָפָׁ֣ ֹון עַלִ֑ -ת ֹהּו ַ֥ת ֹלה ְּ֝ ֶ֗ארץ עַלְ -בלִי-מָ ּֽה :ח צ ֹּֽרר-מַ ַ֥ י ִם ְבע ָ ִָ֑ביו וְלא-
נִב ַ ְָ֖קע ע ָָנָׁ֣ן תַ ח ְָתּֽם :ט מְַאחַ֥ז פְני-כ ִִ֑סה פ ְַר ָ֖שז ע ָָלָׁ֣יו ֲענָנֹּֽו :י חֹּֽקָ ָ֭ -חג
ְרֹופפּו
עַל-פְניִ֑ ָ -מי ִם עַד-תַ כ ְִלָ֖ית ָׁ֣אֹור עִם-חֹּֽשְך :יא ע ָׁ֣
ַמּודי שָ ַ ָׁ֣מי ִם י ָ ִ֑
ְְּ֝וי ִתְ מ ְֶ֗הּו ִמ ַגע ֲָרתּֽ ֹו :יב ָ֭ ְבכ ֹחֹו ָר ַגָׁ֣ע ַה ָיִ֑ם (ובתובנתו) ּוְּ֝ בִתְ בּונ ֶָ֗תֹו ָ ָׁ֣מחַץ
ָ ּֽרהַב :יג ָ֭ ְברּוחֹו ש ַ ָָׁ֣מי ִם שִ פ ָ ְִ֑רה ּֽח ֹלֲלָ ַ֥ה ְּ֝י ָ ֶ֗דֹו נ ָ ַָ֥חש ב ִ ָּֽריחַ :יד הןִּ֤ -אלה |
שמץ ָ֭דָ בָר נ ִשְ מַ עִ֑ -בֹו ו ַ ְַ֥רעַם (גבורתו)
ק ְֵ֬צֹות (דרכו) ד ְָר ֶָ֗כיו ּומַהָׁ֣ -
ְּ֝ ְגבּורֹותֶָ֗ יו ִ ָׁ֣מי י ִתְ בֹונָ ּֽן:
שפ ִ ִָ֑טי
שָלֹו וַי ֹאמַ ּֽר :ב חַיָ֭ -אל ה ִ ָׁ֣סיר מִ ְ
כז א וַיָֹׁ֣סף ָ֭אִ יֹוב שְאַ֥ת מְ ֶ֗
שמ ִ ָָׁ֣תי ִ ִ֑בי ו ְָ֖רּו ַח אֱלָׁ֣ ֹו ַּה בְאַ פִ ּֽי:
שדֶַ֗ י המַ ַ֥ר נַפ ְִשּֽי :ג כִ ּֽי-כָל-עָׁ֣ ֹוד נִ ְ
ְְּ֝ו ַ
שפ ַ ָָׁ֣תי ַעו ְָלִ֑ה ּוְּ֝ לְשֹו ִֶ֗ני ִאם-יהְגַ֥ה ְרמִ ָי ּֽה :ה ח ִָלָׁ֣ילָה
ד ִאם-תְ דַ ָׁ֣ב ְרנָה ְ
ָאסיר תֻ מָ ִ ָׁ֣תי ִממּֽנִי:
ִל ֮י אִ םַ-אצ ְִד֪יק ֶ֫אתְ כַ֥ם עַד-אגְ ָוִ֑ע לאָ֖ ִ -
ַאר ִ֑פ ָה לּֽא-יח ַ ֱַ֥רף ְּ֝ ְל ָב ִֶ֗בי מִ י ָמָ ּֽי :ז י ִ ְָׁ֣הי
ו ְבצִדְ ק ִ ָָׁ֣תי ָ֭ה ֱחזַקְתִ י וְלָׁ֣ א ְ
ָ֭ ְכ ָרשָ ע ָׁ֣א ֹי ִ ְִ֑בי ּומִתְ קֹומ ְִמַ֥י ְכעַּוָ ּֽל :ח ִכִּ֤י מַה-תִ קְ ַוָׁ֣ת ָ֭ ָחנף ִכָׁ֣י יִב ָ ְִ֑צע ִכִּ֤י
יָ֖של אֱלָׁ֣ ֹו ַּה נַפְשּֽ ֹו :ט ָ֭הַ ּֽ ַצעֲקָתֹו י ִשְ מַ ַ֥ע | ִ֑אל כִ ּֽי-תָ ָ֖בֹוא ע ָָלָׁ֣יו צ ָ ָּֽרה:
אֹורה אתְ כָׁ֣ם
י ִאם-עַל-שַ דַ ַ֥י י ִתְ ע ַָנִ֑ג י ִקְ ָ ָ֖רא אֱלָׁ֣ ֹו ַּה ְבכָל-עּֽת :יא ָׁ֣
ִיתם
ֲשר עִםְּ֝ -שַ דֶַ֗ י לָׁ֣ א ֲאכַחּֽד :יב הן-א ַָׁ֣תם ֻכלְכָׁ֣ם ֲחז ִ֑
ְבי ַדִ֑ -אל א ַ֥
קכט
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ָאדם ָר ָ ַ֥שע | עִםִ֑ -אל וְ ּֽנַחֲלַ ַ֥ת
ְו ָל ָמהֶ֗ ְּ֝ -זה ָׁ֣הבל תהְבָ ּֽלּו :יג זִּ֤ה | חּֽלקָ֖ ָ -
שדַ ַ֥י י ִקָ ּֽחּו :יד ִאם-י ְִרבָׁ֣ ּו ב ָָנָׁ֣יו לְמֹוִ֑ ָ -חרב ְְּ֝וצ ֱא ָצ ֶָ֗איו לָׁ֣ א
ְּ֝ ָע ִרי ִֶ֗צים מִ ַ
ש ִרידָ יו ב ָ ַָׁ֣מות י ִקָ ִ֑ברּו ְְּ֝וַאלְמְ נ ֹתֶָ֗ יו לָׁ֣ א
שבְעּו-לָ ּֽחם :טו (שרידו) ָ֭ ְ
יִ ְ
תִ בְכ ּֽינָה :טז אִם-יִצ ְָׁ֣ב ֹר כע ָָפָׁ֣ר ָכִ֑סף ְְּ֝וכ ֶַ֗ח ֹמר י ִָכַ֥ין מַ ְלבּּֽוש :יז ָ֭ י ָכִין
ָשה
ְוצ ִ ַָׁ֣דיק יִל ָ ְִ֑בש ְְּ֝ו ֶ֗כסף נ ִ ַָ֥קי י ַ ֲחלּֽק :יח ב ָָנָׁ֣ה כ ָ ָָׁ֣עש ב ִ֑יתֹו ּוְּ֝ ְכ ֻס ֶָ֗כה ע ָ ַ֥
ָאסף ע ָינָ֖יו פ ַ ָָׁ֣קח וְאינ ּֽנּו :כ תַ שִיגָׁ֣הּו
נ ֹצּֽר :יט ע ִ ָָׁ֣שיר ָ֭ י ִ ְ
שכַב וְלָׁ֣ א י ִ֑
ָ֭ ַכ ַמי ִם ַבל ִָ֑הֹות ְּ֝ ֶ֗ ַליְלָה ְגנָבַ ַ֥תּו סּופָ ּֽה :כא י ִשָ ָׁ֣אהּו קָ ִ ָׁ֣דים וְי ַלְִ֑ך
שע ֲֶ֗רהּו ִממְק ֹ ּֽמֹו :כב ְויַשְלְָׁ֣ך ָ֭ ָעלָיו וְלָׁ֣ א יַח ְִ֑מ ֹל ְּ֝מִ י ֶָ֗דֹו ב ַָ֥רֹו ַח יִב ָ ְּֽרח:
ְּ֝וִ ּֽי ָ
ש ַ֥ר ֹק ְּ֝ ָע ֶָ֗ליו ִממְ ק ֹמּֽ ֹו:
כג יִש ְָׁ֣פ ֹק עָלָׁ֣ימֹו כ ִַ֑פימֹו ְוי ִ ְ
מֹוצא ּוְּ֝ ָמ ֶ֗קֹום ַלז ָהָ ַ֥ב י ָז ֹּֽקּו :ב ָ֭ ַב ְרזל מע ָָפָׁ֣ר י ָ ִֻ֑קח
כח א ִכִּ֤י יָׁ֣ש לַכָׁ֣סף ָ ִ֑
חֹוקר
ְְּ֝ו ֶ֗אבן י ָצַ֥ ּוק נ ָ
ְחּושּֽה :ג ִּ֤קץ | ָ ִּ֤שם ל ֶַ֗ח ֹשְך ּּֽו ְלכָלָ֭ -תַ ְכ ִלית הָׁ֣ ּוא ִ֑
שכ ִָחַ֥ים מִ נִיִ֑ ָ -רגל
ָ֖אבן ָׁ֣א ֹפל ְו ַצל ְָמּֽות :ד ָפ ִַּ֤רץ ַ֨נחַל | מּֽעִםֶָ֗ -גר הַ ּֽנִ ְ
ִמנָה י ּֽצאָ -לִ֑חם ְְּ֝ותַ ח ְֶ֗תי ָה נהְפַ ְַ֥ך כְמֹו-
ַ ָ֖דלּו מאֱ נָׁ֣ ֹוש נָ ּֽעּו :ה ֶ֗ארץ מ ַ֥
אּֽש :ו מְקֹום-ס ִַפַ֥יר ֲאבָנִ֑י ָה ְו ַעפ ְָ֖ר ֹת ז ָ ָָׁ֣הב לֹּֽו :ז ָ֭נָתִ יב לּֽא-י ָ ְָׁ֣דעֹו ָ ִ֑עי ִט
שזָ ֶַ֗פתּו ָׁ֣עין ַא ָי ּֽה :ח לּֽא-הִדְ ִריכֻ ַ֥הּו בְניִ֑ ָ -שחַץ לּֽא-ע ָ ָָ֖דה ע ָָלָׁ֣יו
וְלַ֥ א ְּ֝ ְ
מִש ֹרש ה ִ ָּֽרים :י ָ֭ ַבצּורֹות
ָ ּֽ
שחַל :ט ָ֭בַ ּֽ ַח ָל ִמיש ש ַָלָׁ֣ח י ִָ֑דֹו ה ַ ָָ֖פְך ָׁ֣
י ְא ִ ָֹׁ֣רים ב ִִ֑ק ַע ְו ָכלְּ֝ -י ְ ֶָ֗קר ָרא ֲָתַ֥ה עינֹּֽו :יא ָ֭מִ ְבכִי נְה ָָׁ֣רֹות ח ִִ֑בש
ְְּ֝ותַ ֲעלֻמֶָ֗ ּה ָׁ֣י ֹצִא אּֽ ֹור :יב ָ֭ וְ ּֽ ַה ָח ְכמָה מ ַ ָׁ֣אי ִן תִ מָ ִ֑צא וְאַ֥י ְּ֝זה ְמ ָׁ֣קֹום בִינָ ּֽה:
יג לא-י ַ ָָׁ֣דע אֱ נָׁ֣ ֹוש ע ְר ָכִּ֑ה וְלַ֥ א ְּ֝תִ מ ֶָ֗צא ב ְָׁ֣ארץ הַ ּֽ ַח ִי ּֽים :יד תְ הָׁ֣ ֹום ָ֭אָ ַמר
לָׁ֣ א בִיִ֑ ִ -היא ְו ָי ַ֥ם ְּ֝ ָא ֶַ֗מר ָׁ֣אין ִע ָמדִ ּֽי :טו לא-י ַ ָֻׁ֣תן סְגָׁ֣ ֹור תַ ח ְִ֑תי ָה וְלַ֥ א
אֹופיר ב ְָ֖ש ֹהַם י ָ ָָׁ֣קר
ִירּה :טז לּֽאָ֭ -תְ סֻלה בְכָׁ֣תם
ש ֶ֗קל כָׁ֣סף ְמח ָ ּֽ
ְּ֝י ִ ָ
ִ ִ֑
ּור ָ ָׁ֣תּה ְכלִי-פָ ּֽז:
ְכֹוכִ֑ית ּות ְָ֖מ ָ
ְוסַפִ ּֽיר :יז לא-יַע ְַר ָׁ֣כנָה ָ֭זָהָב ּוז ִ
אמֹות ָ֭ ְוגָבִיש לָׁ֣ א יִזָכִ֑ר ּומַ֥שְך ְּ֝ ָחכְמֶָ֗ ה מִ ְפנִי ִנ ּֽים :יט לּֽא-
יח ָר ָׁ֣
ָ֭ י ַע ְַרכנָה ִפטְדַתִ֑ -כּוש בְכַ֥תם ְּ֝ ָט ֶ֗הֹור לָׁ֣ א תְ סֻל ּֽה :כ ָ֭ וְ ּֽ ַה ָחכְמָה מ ַ ָׁ֣אי ִן
קל
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תָ ִ֑בֹוא וְאַ֥י ְּ֝ ֶ֗זה ְמ ָׁ֣קֹום בִינָ ּֽה :כא ָ֭ וְ ּֽנעלְמָה מעינָׁ֣י כָלִ֑ ָ -חי ּומ ָ֖עֹוף
שמְ ָעּּֽה:
הַשָ ַ ָׁ֣מי ִם נִס ְָת ָּֽרה :כב ֲאב ַָׁ֣דֹון ָ֭ ָומָות ָ ָׁ֣אמְ ִ֑רּו ְּ֝ ְבָאז ְֶ֗נינּו שָמַ ַ֥ עְנּו ִ
כג ָ֭ ֱאלהִים ה ִ ָׁ֣בין דַ ְר ָכִּ֑ה ְְּ֝ו ֶ֗הּוא י ַ ַָ֥דע את-מְ קֹומָ ּּֽה :כד כִיָ֖ -הּוא
ִלקְצֹות-ה ָ ָָׁ֣ארץ י ִ ִַ֑ביט ַ ָ֖ת ַחת כָלַ -הש ַ ָָׁ֣מי ִם י ְִראּֽה :כה ַלע ֲָׁ֣שֹות ל ָָׁ֣רּו ַח
ֲשתֹו ַלמ ָ ָָׁ֣טר ִ֑ח ֹק ְְּ֝ו ֶ֗דרְך ַל ֲח ִז ַ֥יז
מִ ְ
ש ָ ִ֑קל ּוְּ֝ מֶַ֗ י ִם תִ כַ֥ן ְב ִמדָ ּֽה :כו ַבע ָׁ֣
קֹלֹּֽות :כז ָ ָׁ֣אז ָ֭ ָראָ ּה וַ ּֽי ְ ַספ ָ ְִ֑רּה ְּ֝ ֱהכִי ֶָ֗נּה ְוגַם-חֲקָ ָ ּֽרּה :כח וַיִֹּ֤אמר | לָ ָּֽאדֶָ֗ ם
ִּ֤הן י ְִר ַ ָׁ֣את ָ֭אֲ דֹנָי ִ ָׁ֣היא ָחכ ָ ְִ֑מה ו ְָ֖סּור מ ָ ָׁ֣רע בִינָ ּֽה:
שָלֹו וַי ֹאמַ ּֽר :ב מִ ּֽי-י ִתְ נַ֥נִי ְכי ְַרחיִ֑ -קדם
כט א וַיָֹׁ֣סף ָ֭ ִאיֹוב שְאַ֥ת מְ ֶ֗
ֹאשי ְּ֝ ְלאֹורֹו ָׁ֣אלְך חֹּֽשְך:
ְּ֝ ִכ ֶ֗ימי אֱלָׁ֣ ֹו ַּה י ִ ְ
שמְ ּֽרנִי :ג ְבהִלָׁ֣ ֹו ָ֭נרֹו עֲלָׁ֣י ר ִ ִ֑
שדַי
ִימי ח ְָר ִ ִ֑פי ב ְַ֥סֹוד ְּ֝ ֱא ֶ֗לֹו ַּה עֲלָׁ֣י ָאהֳלִ ּֽי :ה בְעָׁ֣ ֹוד ָ֭ ַ
ד ַכ ֲא ָׁ֣שר ָ֭ ָהי ִיתִ י ב ָׁ֣
ִיכָׁ֣י בְח ָ ִ֑מה וְצַ֥ ּור י ָצַ֥ ּוק ְּ֝ ִע ָמדִֶ֗ י
יבֹותי נְע ָ ָּֽרי :ו ב ְִר ָׁ֣ח ֹץ ֲהל ַ
ִע ָמ ִ ִ֑די ס ִ ְָ֖ב ַ ָׁ֣
שבִ ּֽי:
ָאכַ֥ין מֹו ָ
ַפלְגיָ -שּֽמן :ז בְצָׁ֣אתִ י ַ ָׁ֣שעַר עֲליִ֑ ָ -קרת ְּ֝ ָב ְר ֶ֗חֹוב ִ
ח ָר ָׁ֣אּונִי נְע ִ ָָׁ֣רים וְנח ָ ְִ֑באּו ְּ֝וִ ּֽישִישִים ָ ָׁ֣קמּו עָמָ ּֽדּו :ט ָ֭שָ ִרים ָעצ ְָׁ֣רּו
ִידַ֥ים נח ָ ְִ֑באּו ּוְּ֝ לְשֹו ֶָ֗נם ְלחִכָ ַ֥ם
ְבמ ִִלִ֑ים ְְּ֝ו ֶַ֗כף י ִ ַָ֥שימּו ְלפִיהּֽם :י קֹול-נְג ִ
ִידנִי :יב כִ ּֽי-
ש ְמעָה וַ ּֽתְ אַ ש ְִ֑רנִי ו ַ ְַ֥עי ִן ְָּ֝ראֲ תֶָ֗ ה וַתְ ע ּֽ
דָ בּֽקָה :יא ִכִּ֤י ָׁ֣א ֹזן ָ֭ ָ
ש ִּ֑ו ַע ְְּ֝וי ֶָ֗תֹום וְ ּֽלא-ע ֹז ַ֥ר לֹּֽו :יג ב ְִר ַכָׁ֣ת ָ֭א ֹבד ע ַָלָׁ֣י תָ ִ֑ב ֹא
ָ֭ ֲאמַלט ָע ִנָׁ֣י ְמ ַ
ַאר ִנ ּֽן :יד ָׁ֣צדק ָ֭ ָלבַשְ תִ י ַוי ִ ְלב ִָ֑שנִי ִכ ְמ ִעַ֥יל ְְּ֝ו ָצ ִֶ֗ניף
וְלָ֖ב ַא ְל ָמ ָנָׁ֣ה ְ
יני ִם ָ֭ ָהי ִיתִ י לַ ּֽעִּוִ֑ר ו ְַרג ַ ְָ֖לי ִם ַלפ ִָׁ֣ס ַח אָ ּֽנִי :טז ָ ָׁ֣אב ָ֭אָ נ ֹכִ ּֽי
ִמ ְ
שפָטִ ּֽי :טו ע ַ ָׁ֣
שב ְָרה מְ תַ לְעָׁ֣ ֹות ע ַָּוִ֑ל
לָ ּֽאבְיֹו ִנִ֑ים ו ִ ְָ֖רב לא-י ַ ָָׁ֣דעְתִ י א ְח ְק ּֽרהּו :יז ָ֭ וָ ּֽ ֲא ַ
ַארבַ֥ה
שְלַ֥יְך ָטּֽרף :יח ָ֭ ָוא ֹ ַמר עִם-קִ ִנָׁ֣י אג ְָוִ֑ע ְְּ֝וכ ֶַ֗חֹול ְ
ש ֶָ֗ניו אַ ִ
ּוְּ֝ מִ ִ
ִירי :כ ָ֭ ְכבֹודִי
ש ְר ִ ָׁ֣שי פ ָָׁ֣תּו ַח אֱליִ֑ ָ -מי ִם ְְּ֝ו ֶַ֗טל י ִָלַ֥ין ִב ְקצ ִ ּֽ
י ָמִ ּֽים :יט ָ
ח ָ ָָׁ֣דש ִע ָמ ִ ִ֑די ְְּ֝וקַ שְ תִֶ֗ י ְבי ִָדַ֥י תַ חֲלִ ּֽיף :כא לִ ּֽי-שָמְ עַ֥ ּו ְוי ִִ֑חלּו ְְּ֝וי ִדְ ֶ֗מּו ל ְָׁ֣מֹו
שנִ֑ ּו ְְּ֝וע ֶָ֗לימֹו תִ ַ֥ט ֹף מִ לָתִ ּֽי :כג ְו ִיּֽחֲלָׁ֣ ּו
ֲעצָתִ ּֽי :כב ַאח ֲָׁ֣רי ָ֭דְ ב ִָרי לָׁ֣ א י ִ ְ
ִיהם ָפע ֲַ֥רּו ְל ַמלְקּֽ ֹוש :כד אש ַ ְָׁ֣חק ָ֭אֲ להם לָׁ֣ א י ַ ֲא ִ ִ֑מינּו
ַכמ ָ ָָׁ֣טר ִלִ֑י ּוְּ֝ פ ֶ֗
קלא
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ו ְַ֥אֹור ְּ֝ ָפ ֶַ֗ני לָׁ֣ א יַפִילּּֽון :כה אּֽב ַ ֲָׁ֣חר דַ ְרכָם֮ וְא ֪שב ַ֥ר ֹאש ָ֭ ְואשְ כֹון
ֲשר אֲ ב ִלָׁ֣ים יְנַחּֽם:
כ ְָׁ֣מלְך ַבג ְִ֑דּוד ַכא ָ֖
ִירים מ ִֶ֗מנִי ְל ֶָ֫י ִמַ֥ים אֲ שר-מָאַ ַ֥ סְתִ י
ל א ְוע ָ ִַּ֤תה | ָ ּֽ
שח ֲָׁ֣קּו ָע ַל ֮י ְצע ִ ַ֥
בֹותם ְּ֝ ָלשִֶ֗ ית עִםַ -כלְבַ֥י צ ֹא ִנ ּֽי :ב גַםָׁ֣ -כ ֹ ַח ָ֭ י ְדיהם ָלָׁ֣מָה ִלִ֑י ְּ֝ ָע ֶ֗לימֹו
ֲא ָ ִ֑
ָ ָׁ֣אבַד כָ ּֽלַח :ג בְחַ֥סר ּו ְב ָכ ֶָ֗פן ֶַ֫גל ְַ֥מּוד הַ ּֽע ְֹר ִ ַ֥קים ִצ ָ ִ֑יה ְּ֝ ֶ֗אמש שֹואָ ַ֥ה
ּומְש ֹאָ ּֽה :ד הַקֹט ְִפָׁ֣ים מַלָׁ֣ ּו ַח עֲליִ֑ ִ -שי ַח ו ְָ֖ש ֹרש ְרתָ ִ ָׁ֣מים ַלחְמָ ּֽם:
ש ִ֑כ ֹן ח ָֹ֖רי
ה מִן-גַ֥ו י ְג ָ ִֹ֑רשּו י ִ ַָ֥ריעּו ְּ֝ ָע ֶ֗לימֹו ַכגַנָ ּֽב :ו ַבע ֲָׁ֣רּוץ נְח ִ ָָׁ֣לים ִל ְ
ִיחַ֥ים יִנ ָ ְִ֑הקּו ַ ָ֖תחַת ח ָָׁ֣רּול יְסֻפָ ּֽחּו :ח בְ ּֽני ָ֭-נָבָל
ע ָָפָׁ֣ר וְכפִ ּֽים :ז בין-ש ִ
גַם-בְנָׁ֣י ְבלִיִ֑ -שם ְּ֝נִכ ְֶ֗אּו ִמן-הָאָ ּֽרץ :ט ָ֭ ְועַתָ ה נְגִינ ָ ָָׁ֣תם ָה ִיִ֑יתִ י וָאֱ ִ ָ֖הי
ל ָָׁ֣הם ְל ִמלָ ּֽה :י ָ֭תִ ּֽעֲבּונִי ָ ָׁ֣רחֲקּו ִ֑מנִי ּוְּ֝ ִמ ָפ ֶַ֗ני לאַ֥ ָ -חשְ כּו ּֽר ֹק :יא כִ ּֽי-
(יתרו) י ִתְ ִ ָׁ֣רי ָ֭ ִפתַ ח ַויְע ִַ֑ננִי ְְּ֝ו ֶ֗רסן מִ פָנַ ַ֥י שִל ּֽחּו :יב עַל-י ָמִי ֮ן פ ְִר ַח֪ח
ָארחַ֥ ֹות א ָידּֽם :יג נָתְ ֶ֗סּו ְנ ּֽתִ י ֶָ֫ב ִתַ֥י
ֶָ֫י ַ֥קּומּו ַרגְלַ ַ֥י שִ לִ֑חּו ַוי ַָ֥ס ֹלּו ְּ֝ ָע ֶַ֗לי ְ
ְל ַה ָּותִ ּֽי י ִ ִֹ֑עילּו ָ֖לא ע ֹזָׁ֣ר לָ ּֽמֹו :יד כְפָׁ֣רץ ָר ָ ָׁ֣חב יאֱ ָ ִ֑תיּו ַ ַ֥תחַת ְּ֝ש ֹאֶָ֗ ה
הִתְ ַגלְגָ ּֽלּו :טו ָההְפַ ְַ֥ך ָע ֶַ֗לי ַב ֶָ֫להַ֥ ֹות תִ ְר ָׁ֣ד ֹף ָ֭ ָכרּו ַח נְדִ ב ִ ִָ֑תי ּוְּ֝ ְכ ֶָ֗עב
שעָתִ ּֽי :טז ְועַתֶָ֗ ה ָ֭ ָעלַי תִ שְתַ פְָׁ֣ך נַפ ִ ְִ֑שי ָ֖י ֹא ֲחזָּׁ֣ונִי י ְמיּֽ -ע ֹנִי:
ָעב ָ ְַ֥רה י ְ ֻ
יז ֶַ֗ליְלָה ָ֭ ֲעצָמַ י נ ַ ִָׁ֣קר מע ָָלִ֑י ְְּ֝וע ְֹר ֶַ֗קי לָׁ֣ א י ִשְ ָכבּּֽון :יח ב ְָרבָ֖ -כ ֹ ַח י ִתְ חַפָׁ֣ש
ְבּושי כ ִ ְָ֖פי כֻתָ נ ִ ְָׁ֣תי ַיַּֽאז ְּֽרנִי :יט ה ָ ַֹ֥רנִי ל ִַ֑ח ֹמר ְָּ֝ואתְ מ ֶַ֗של כעָפָ ַ֥ר
ל ִ ִ֑
ש ַּוָׁ֣ע ָ֭אליָך וְלָׁ֣ א תַ ע ֲִ֑ננִי ְּ֝ ָע ֶַ֗מדְ תִ י וַתִ תְ ַ֥ב ֹנן בִ ּֽי :כא תהָפְָׁ֣ך
וָאּֽפר :כ אֲ ַ
ִיבנִי
לְַא ְכ ָזָׁ֣ר ִלִ֑י ב ְָ֖ע ֹצם י ָדְ ָךָׁ֣ תִ שְ טְמּֽנִי :כב תִ ָׁ֣
שָאנִי אלָ֖ -רּו ַח תַ ְרכ ִ֑
מֹועד
ּובית
ּוְּ֝ תְ מֹג ְֶ֗גנִי (תשוה) תּו ִ
ָׁ֣
ִיבנִי ָ֖
ש ָי ּֽה :כג כִ ּֽי ָ֭-י ָדַ עְתִ י ָ ָׁ֣מות תְ ש ִ֑
ִידֹו לָהַ֥ן שּֽ ּועַ :כה אִ ם-
ְלכָלָ -חּֽי :כד ַ ָׁ֣אְך לאְ ָ֭ -בעִי י ִשְ לַחָ -יִ֑ד ִאםְ ְּ֝ -בפ ֶ֗
לָׁ֣ א ָ֭ ָבכִיתִ י ִל ְקשה-יִ֑ ֹום ָעּֽגְמָ ַ֥ה ְּ֝נַפ ְֶ֗שִ י לָא ְבי ֹּֽון :כו ִכִּ֤י טָׁ֣ ֹוב ָ֭ ִקּוִיתִי
ַו ָיָׁ֣ב ֹא ָ ִ֑רע וַ ּֽ ֲאיַחֲלָ ַ֥ה ְּ֝ ְל ֶ֗אֹור ַו ָי ַ֥ב ֹא אֹּֽפל :כז מ ַ ָ֖עי ֻרתְ חַ֥ ּו וְלא-דֶָ֗ מּו
ַקָהל ֲאשַ ּוּֽעַ:
קִ דְ ֻ ַ֥מנִי י ְמיּֽ -ע ֹנִי :כח ק ָֹׁ֣דר ָ֭ ִה ַלכְתִ י בְלָׁ֣ א ח ָ ִַ֑מה ַ ָ֖קמְ תִ י ב ָ ָׁ֣
קל
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שָחר מע ָָלִ֑י
כט ָ֭ ָאח ָה ִיָׁ֣יתִ י לְתַ ִנִ֑ים ְְּ֝ו ֶ֗ר ַע ִלבְנַ֥ ֹות יַעֲנָ ּֽה :ל ָ֖ע ִ
ֹורי ַ ָׁ֣
ְו ַע ְצמִיָ ֶ֗ ְּ֝ -ח ָרה ִמנִי-חֹּֽרב :לא ַוי ִ ְָׁ֣הי ָ֭ ְלאבל כִנ ִ ִֹ֑רי ְְּ֝ו ֻעגָ ִֶ֗בי ל ְָׁ֣קֹול ב ֹכִ ּֽים:
ּומה | ָׁ֣חלק
לא א ָ֭ ְב ִרית כ ַ ָָׁ֣רתִ י לְע ָינִ֑י ּומָ ַ֥ה ְּ֝אתְ ֶ֗
בֹונן עַל-בְתּולָ ּֽה :ב ִּ֤
שדֶַ֗ י מִ מְ ר ֹמִ ּֽים :ג הֲלא-אַ֥יד ְלע ַָּוִ֑ל ְְּ֝ו ֶ֗נכר
אֱלָׁ֣ ֹו ַּה מִ ָ ִ֑מעַל וְ ּֽנַחֲלַ ַ֥ת ְּ֝ ַ
ל ְָׁ֣פ ֹעֲלי אָ ּֽון :ד הֲלאָ֖ -הּוא י ְִר ָׁ֣אה דְ ָר ָכִ֑י וְ ּֽכָלְ -צע ַָדַ֥י י ִ ְספֹּֽור :ה אִ ם-
קְלנִי בְמ ֹאזְניִ֑ -צדק
הָלַ ַ֥כְתִ י עִםִ֑ ָ -שוְא ו ַ ַָ֖תחַש עַלִ -מ ְר ָ ָׁ֣מה ַרגְלִ ּֽי :ו י ִ ְ
ש ַ֥
ְַאחר ָ֭עינַי ה ַָלְָׁ֣ך
וְי ַ ַ֥דע ְּ֝ ֱא ֶ֗לֹו ַּה תֻ מָ תִ ּֽי :ז ִאַ֥ם תִ ָׁ֣טה ַא ֻ
ש ִר ֮י ִמ ִנ֪י ֶַ֫הדָ ַ֥רְך ו ַ ָׁ֣
ְַאחר י ֹאכִ֑ל וְ ּֽצאֱ צָאַ ַ֥י י ְש ָ ֹּֽרשּו:
ל ִ ִִ֑בי ּוְּ֝ ְב ַכ ֶַ֗פי ָ ָׁ֣דבַק מֻ ּֽאּום :ח ָ֭אז ְְרעָה ו ָׁ֣
ָארבְתִ י :י תִ ט ַ ְָׁ֣חן
ט ִאם-נִפ ָ ְָׁ֣תה ָ֭ ִלבִי עַל-אִ ָ ִ֑שה ְועַלָ֖ -פתַ ח ר ִ ָׁ֣עי ָ ּֽ
ִמה (והיא)
ל ָׁ֣
ְַאחר ִאש ִ ְִ֑תי ְְּ֝וע ֶָ֗לי ָה יִכ ְְרעַ֥ ּון אֲח ִ ּֽרין :יא כִי(-הוא) ִהַ֥יא ז ָ ִ֑
ְְּ֝ו ֶ֗הּוא עָֹוַ֥ ן ְפלִילִ ּֽים :יב ִכִּ֤י ָׁ֣אש ָ֭ ִהיא עַדֲ -אב ַָׁ֣דֹון ת ֹאכִ֑ל ּּֽו ְבכָל-
ש ַפָׁ֣ט ָ֭ ַעבְדִ י ַו ֲאמ ִ ִָ֑תי ְּ֝ ְב ִר ֶָ֗בם
ש ּֽרש :יג ִאם-א ְמאֶַ֗ ס ִמ ְ
ּוָאתי תְ ָ
תְ ָ֖ב ִ ָׁ֣
שיבּֽנּו:
ּומה ָ֭אּֽעֱשה כִ ּֽי-י ָָׁ֣קּום ִ֑אל וְכִ ּֽיְּ֝ -י ִפ ְֶ֗ק ֹד ָ ָׁ֣מה אֲ ִ
ִעמָדִ ּֽי :יד ָ ָׁ֣
טו ְּ֝ ֲֽהלאַ ָ֭ -בבטן ע ָֹׁ֣שנִי ע ָ ִָ֑שהּו ְַּ֝ויְכ ֶֻ֗ננּו ב ַָ֥רחם א ָחּֽד :טז אִ םָ֭ -אמְ נַע
ָאכָ֖ל
ְמָנָׁ֣ה ֲאכַל ּֽה :יז וְא ַֹכָׁ֣ל פ ִ ִָׁ֣תי ְלב ִ ִַ֑די וְלאַ -
מ ָׁ֣חפץ דַ ִלִ֑ים וְעינָ֖י ַאל ָ
ְעּורי גְד ַ ָׁ֣לנִי כ ָ ְִ֑אב ּומִ ָ֖בטן אִ ִ ָׁ֣מי ַאנְחּֽנָה:
י ָָׁ֣תֹום מִמּֽנָה :יח ִכָׁ֣י ָ֭ ִמנ ַ
יט אִם-א ְר ָׁ֣אה ָ֖אֹובד מִ ב ְִלָׁ֣י ל ְִ֑בּוש וְאַ֥ין ְּ֝ ְכ ֶ֗סּות לָא ְבי ֹּֽון :כ אִ ם-לָׁ֣ א
ב ֲרכָׁ֣ ּונִי (חלצו) ֲחל ָ ִָ֑ציו ּומִגַ֥ז ְּ֝ ְכ ָבשַי י ִתְ חַמָ ּֽם :כא אִ םֲ -הנִיפָׁ֣ ֹותִ י עַל-
שעַר עז ְָרתִ ּֽי :כב ָ֭ ְכתפִי מִ שִ כ ָ ְָׁ֣מה תִ ִ֑פֹול
י ָָׁ֣תֹום י ִ ִָ֑די כִ ּֽי-א ְראַ֥ה ְּ֝ ַב ֶ֗ ַ
ְְּ֝ואזְר ֹ ִֶ֗עי ִמקָנָ ַ֥ה תִ שָבּֽר :כג ִכִּ֤י ַ ָׁ֣פחַד ָ֭אלַי ָׁ֣איד ִ֑אל ּוְּ֝ מִ שְא ֶ֗תֹו לָׁ֣ א
אּוכָ ּֽל :כד ִאםָׁ֣ ַ -שמְ תִ י ז ָ ָָׁ֣הב ִכס ְִלִ֑י ְְּ֝ו ַל ֶ֗כתם ָאמַ ְַ֥רתִ י מִ ְבטַחִ ּֽי :כה אִ ם-
ילִ֑י וְכִ ּֽיַ ְּ֝ -כ ִֶ֗ביר מָ צְאָ ַ֥ה י ָדִ ּֽי :כו אִ ם-א ְר ָׁ֣אה ָ֖אֹור ִכָׁ֣י
ָ֭אשְמַח כִיָׁ֣ ַ -רב ח ִ
י ִָ֑הל ְְּ֝וי ֶָ֗ר ַח י ָ ַָ֥קר ה ֹל ְּֽך :כז ַו ִיָׁ֣ ְפתְ ב ַָׁ֣סתר ל ִ ִִ֑בי וַתִ ַ ָ֖שק י ִ ָָׁ֣די לְפִ ּֽי :כח גַם-
ִילִ֑י כִ ּֽי-כ ַ ִָ֖חשְ תִ י ל ָָׁ֣אל ִממָ ּֽעַל :כט אִ םָ֭ -אשְמַח ב ְִפָׁ֣יד
ָ֖הּוא עָֹוָׁ֣ ן ְפל ִ
קלג
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שנ ִ ְִ֑אי ְְּ֝והִתְ ע ֶַֹ֗ר ְרתִ י כִ ּֽי-מְצָ ַ֥אֹו ָ ּֽרע :ל וְלא-נ ַ ָָׁ֣תתִ י ַלח ֲָׁ֣ט ֹא ח ִִכִ֑י
מְ ַ
שֹו :לא ִאם-לָׁ֣ א ָ֭ ָא ְמרּו מְ ָׁ֣תי ָאה ֳִלִ֑י מִ ּֽי-י ִַ֥תן ְּ֝מִ בְשָ ֶ֗רֹו
ְָאלָׁ֣ה נַ ְפ ּֽ
ִלש ְָ֖א ֹל ב ָ
לָׁ֣ א נִשְ בָ ּֽע :לב ָ֭ ַבחּוץ לא-י ִָלָׁ֣ין גִ֑ר ְּ֝דְ לָתֶַ֗ י ל ַָ֥א ֹ ַרח אפ ְָתּֽח :לג אִ ם-
ש ָ ִ֑עי ִלט ְָ֖מֹון ְבח ִ ָֻׁ֣בי ֲע ֹּֽונִי :לד ִכִּ֤י אּֽ ֱע ֨רֹוץ | ָ֘ה ִּ֤מֹון
ְָאדם ְפ ָ
כ ִ ִָׁ֣סיתִ י כ ָ ָׁ֣
ַר ֶָ֗בה ּובּוז-מִ שְ פָחַ֥ ֹות יְח ִִ֑תנִי ְָּ֝וא ֶ֗ד ֹם לא-אַ֥צא פָ ּֽתַ ח :לה ִ ִּ֤מי י ִתןִ֨ -לי |
֘ש ֹ ִּ֤מ ַעּֽ ִֶ֗לי הןָ֭ -תָ וִי שַ ַ ָׁ֣די יַע ֲִ֑ננִי וְסַ֥פר ְּ֝ ָכתֶַ֗ ב ִ ָׁ֣איש ִריבִ ּֽי :לו אִ ם-לָׁ֣ א
ִידנּו
עַלִ ָ֭ -
שָאנּו אּֽענ ְָ֖דנּו ֲעט ָָׁ֣רֹות לִ ּֽי :לז ִמס ְַפָׁ֣ר ָ֭ ְצעָדַ י אַ ג ִ֑
ש ְכמִי א ִ֑
כְמֹוְּ֝ -נָ ִֶ֗גיד ֲאק ֲָרבּֽנּו :לח ִאםָ ָ֭ -עלַי ַאדְ מָ ִ ָׁ֣תי תִ ז ָ ְִ֑עק ְְּ֝ו ֶַ֗יחַד תְ לָמַ֥י ָה
ָאכלְתִ י ְבלִיָ -כִ֑סף וְנָ֖פש ְבע ָָׁ֣לי ָה הִפָ ּֽחְתִ י:
י ִ ְב ָכי ּּֽון :לט ִאםָ֖ -כ ֹחָּה ַ ָׁ֣
ְתחַת-שְ ע ָ ַֹ֥רה בָאְ ָ ִ֑שה ְּ֝ ֶ֗תַ מּו דִ ב ְַ֥רי ִאי ֹּֽוב:
מ ַ ִּ֤תחַת ִח ָ֨טה | י ַ֥צא ֶ֗חֹו ַח ו ַ ּֽ
שב ְֵ֡תּו שְלִּ֤ שת הָאֲ נ ִ ָָׁ֣שים ָ֭ ָהאלה מעֲנָׁ֣ ֹות את-אִיִ֑ ֹוב ִכִּ֤י ָ֖הּוא
לב א וַ ּֽי ִ ְ
צ ִ ַָׁ֣דיק בְעינָ ּֽיו :ב ַו ִיִּ֤חַר ַ֨אף | אֱ לִיהָׁ֣ ּוא בן-ב ַַרכ ְָׁ֣אל הַבּוזִ ֮י מִ ִמשְפַ ֪ ֶַ֫חת
ָ ַ֥רם ָ֭ ְבאִיֹוב ח ָ ָָׁ֣רה א ִַ֑פֹו ַעּֽל-צַדְ ַ֥קֹו ְּ֝נַפ ְֶ֗שֹו מאֱלהִ ּֽים :ג ּובִשְלָׁ֣ שת רעָי ֮ו
שיעּו את-אִ י ֹּֽוב:
ח ָ ָ֪רה ֶַ֫אפַ֥ ֹו ַ ִּ֤על אֲ ָׁ֣שר לא-מָ צ ְָׁ֣אּו ַמעֲנִ֑ה ְַּ֝וי ְַר ֶ֗ ִ
ִיהּו ח ִָכָׁ֣ה אתָ֭ -אִ יֹוב בִדְ ב ִ ִָ֑רים ִכִּ֤י ְז ּֽקנִיםָ֖ -המָה מ ִָׁ֣מנּו ְלי ָמִ ּֽים:
ד ו ּֽ ֱאל ֶ֗
ִיהּוא ִ֘כי ִּ֤אין ַמע ֲֶ֗נה ָ֭ ְבפִי שְלַ֥ שת הָאֲ נָשִֶ֗ ים ַו ִיַ֥חַר אַ פֹּֽו:
ה ַו ַי ְִּ֤רא ֱאל ֶ֗
ִיהּוא בן-בַ ַּֽרכְאַ֥ל הַבּו ִֶ֗זי ו ֶַ֫י ֹאמַ ַ֥ר ָ֘צ ִ ִּ֤עיר אֲ ִנָׁ֣י ָ֭ ְלי ָמִ ים
ו ַו ַיִּ֤עַן | ֱאל ָ֖
ּֽאִירא | מ ַח ָּ֖וֹת ד ִ ָׁ֣עי אתְ כ ּֽם:
ִישים עַל-כָ֖ן ז ַ ַָ֥חלְתִ י וָ ֵָ֓
ְוא ַָׁ֣תם יְש ִ ִ֑
ש ִֶ֗נים י ֹ ִדַ֥יעּו ָחכְמָ ּֽה :ח ָ֭אָ כן ּֽרּו ַחָׁ֣ ִ -היא
ז ָ֭ ָאמַ ְרתִ י י ִ ָָׁ֣מים י ְדַ ִ֑ברּו ו ְַ֥ר ֹב ְּ֝ ָ
באֱנִ֑ ֹוש ְונִש ַ ְָ֖מת שַ ַ ָׁ֣די תְ בִינ ּֽם :ט לּֽאַ -ר ִבַ֥ים יח ְָכִ֑מּו ּוְּ֝ זְק ִֶ֗נים י ִָבַ֥ינּו
ש ְמ ָעהִ -לִ֑י ֲאחַּוָ֖ה ד ִ ָׁ֣עי ַאף-אָ ּֽנִי :יא ִּ֤הן
ִמשְפָ ּֽט :י לָכָׁ֣ן ָ֭ ָא ַמ ְרתִ י ִ
הֹו ַ֨חלְתִ י לְ ּֽדִ בְר ֶ֗יכם ָ֭ ָאז ִין עַד-תְ בַ֥ ּונ ֹּֽתיכִ֑ם ַעּֽד-תַ חְקְ ַ֥רּון מִלִ ּֽין:
מֹוכִ֑י ַח עֹונָ֖ה אֲ מָ ָ ָׁ֣ריו ִמכ ּֽם:
יב ו ְָעּֽד ֶ֗יכם אתְ ֶ֫בֹונָ ַ֥ן ְוהִנִּ֤ה ָׁ֣אין ְל ִאיָֹׁ֣וב ִ
יג פןָָׁ֣֭ -ת ֹא ְמרּו מ ָָצָׁ֣אנּו ָחכ ָ ְִ֑מה ָ֖אל י ִדְ פָׁ֣נּו לא-אִ ּֽיש :יד וְלא-ע ַ ָָׁ֣רְך א ַ ָׁ֣לי
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מ ִִלִ֑ין ּוְּ֝ בְאִ מְ ר ֶ֗יכם לָׁ֣ א ֲאשִיבּֽנּו :טו ָ֭ ַחתּו לאָׁ֣ ָ -ענּו ִ֑עֹוד הע ִ ְָ֖תיקּו מ ָׁ֣הם
מִלִ ּֽים :טז ָ֭ ְוהֹו ַחלְתִ י כִי-לָׁ֣ א י ְדַ ִ֑ברּו ִכַ֥י ְּ֝ ָעמְ ֶ֗דּו לאָ -עַ֥נּו עֹּֽוד :יז ַאעֲנָׁ֣ה
ַאף-אֲ ִנָׁ֣י חל ִ ְִ֑קי אֲ חַּוָ֖ה ד ִ ָׁ֣עי ַאף-אָ ּֽנִי :יח ָ֭ ִכי מָלָׁ֣תִ י מ ִִלִ֑ים ְּ֝ ֱהצִיקֶַ֗ תְ נִי
שים יִב ָּֽקעַ:
ָׁ֣רּו ַח ִב ְט ִנ ּֽי :יט הִנ ּֽהִ -ב ְט ִֶ֗ני ְכ ַיַ֥י ִן לא-יִפ ִָ֑ת ַח כְא ֹבַ֥ ֹות ְּ֝ ֲחדָ ֶ֗ ִ
שפ ַ ָָׁ֣תי וְאּֽעֱנ ּֽה :כא ַאל ָ֭-נָא א ָ ָׁ֣שא פְני-
כ ֲאדַ ב ָ ְַ֥רה ְו ִי ְּֽרוַ ּֽחִ -לִ֑י אפ ַ ְָ֖תח ְ
ִשָאנִי
ִ ִ֑איש וְאלָ ְּ֝ -אדֶָ֗ ם לָׁ֣ א ֲאכַנ ּֽה :כב ִכִּ֤י לָׁ֣ א י ַ ָָׁ֣דעְתִ י אֲ כַנִ֑ה ְּ֝ ִכמְ ֶַ֗עט י ַ֥
ע ֹּֽשנִי:
לג א וְ ּֽאּו ֶָ֗לם שְ מַ ּֽעָ -נָׁ֣א ִאיָֹׁ֣וב מ ִָלִ֑י וְ ּֽכָל-דְ ב ַ ַָ֥רי הַאֲ ִז ּֽינָה :ב הִנה ָ֭-נָא
פ ַ ָָׁ֣תחְתִ י ִ ִ֑פי דִ ב ָ ְָ֖רה לְשֹו ִנָׁ֣י ְבחִכִ ּֽי :ג י ֹּֽשר-ל ִִבַ֥י אֲ מָ ָ ִ֑רי ו ַ ְַ֥דעַת ְּ֝שְ פָתֶַ֗ י
ב ַָ֥רּור מִל ּֽלּו :ד ּֽרּו ַח-אַ֥ל ע ָ ִָ֑שתְ נִי ְונִשְ ַ ָ֖מת שַ ַ ָׁ֣די תְ חַיּֽנִי :ה אִ ם-תּוכַ ַ֥ל
ִיבנִי ע ְרכָ ַ֥ה ְּ֝ ְל ָפ ֶַ֗ני הִתְ י ַצָ ּֽבָה :ו הןֲ -א ִנָׁ֣י כ ְִפָׁ֣יָך ל ִָ֑אל ְּ֝מ ֶ֗ח ֹמר
ֲהש ִ֑
ק ַ ַֹ֥רצְתִ י גַם-אָ ּֽנִי :ז הִנָׁ֣ה ָ֭א ָמתִ י לָׁ֣ א תְ ַבע ֲִ֑ת ָך ְְּ֝וַא ְכ ִֶ֗פי עָלַ֥יָך לא-
שע
מִלָׁ֣ין אשְ מָ ּֽע :ט ַזְַ֥ך אֲ ִֶ֗ני בְ ּֽ ִֶ֫לי פָ ַ֥ ַ
ָאמ ְרתָ בְָאז ְָנִ֑י ו ְָ֖קֹול ִ
יִכְבָ ּֽד :ח ָ֭ ַאְך ַ ָׁ֣
ש ָ֖בנִי לְאֹויָׁ֣ב
ַ ַ֥חף ָאנ ִֹכִ֑י וְלָ֖ א עָֹוָׁ֣ ן לִ ּֽי :י ָׁ֣הן ָ֭תְ נּואֹות ע ַָלָׁ֣י י ִ ְמ ָ ִ֑צא י ַ ְח ְ
ָארח ָֹתּֽי :יב הן-זָֹׁ֣את לא-צ ַ ָָׁ֣דקְתָ
ש ֶ֗מ ֹר כָלְ -
לֹּֽו :יא י ָָׁ֣שם ב ַ ַָׁ֣סד ַרג ְָלִ֑י ְּ֝י ִ ְ
אע ֱִ֑נ ָך כִ ּֽי-י ְִרבַ֥ה ְּ֝ ֱא ֶ֗לֹו ַה מ ֱאנֹּֽוש :יג ָ֭מַ דּו ַע א ָלָׁ֣יו ִר ִ֑יבֹותָ ִכַ֥י כָל-
ְשּורנָה:
ְַאחת י ְדַ ברִ֑ -אל ּוְּ֝ בִשְ תֶַ֗ י ִם לָׁ֣ א י ּֽ
ְּ֝דְ ב ֶָָ֗ריו לָׁ֣ א-יַעֲנ ּֽה :יד כִ ּֽי-ב ַ ַ֥
נּומֹות עֲלָׁ֣י
טו ַבחֲלִּ֤ ֹום | חזְיֵ֬ ֹון ֶַ֗ליְלָה ִבנ ְָׁ֣פ ֹל ָ֭תַ ְרדמָה עַלֲ -אנ ִ ִָ֑שים ְּ֝ ִבתְ ֶ֗
ָאדם
ִמ ְ
שכָ ּֽב :טז ָ ָׁ֣אז ָ֭ י ִגְלה ָׁ֣א ֹזן ֲאנ ִ ִָ֑שים ּוב ְָ֖מ ֹס ָ ָָׁ֣רם יַח ְּֽת ֹם :יז ָ֭ ְל ָהסִיר ָ ָׁ֣
ַמע ֲִ֑שה וְג ָוָ֖ה מִ גָׁ֣בר יְכַסּֽה :יח יַח ְָׁ֣ש ְֹך ָ֭נַפְשֹו מִ נִיִ֑ ָ -שחַת ְְּ֝ו ַחי ֶָ֗תֹו
ְהּוכָׁ֣ח ָ֭ ְב ַמכְאֹוב עַל-מִ שְ כ ִָ֑בֹו (וריב) ו ְָ֖רֹוב ֲעצ ָ ָָׁ֣מיו
ַשלַח :יט ו ַ
מע ֲַ֥ב ֹר ב ָ ּֽ
ש ָׁ֣רֹו
א ָתּֽן :כ ְו ִזּֽה ַ ֲָׁ֣מתּו ַחי ָָׁ֣תֹו ָלִ֑חם ְְּ֝ונַפ ְֶ֗שֹו ַמ ֲאכַ ַ֥ל תַ אֲ וָ ּֽה :כא ִיָׁ֣כל ְב ָ
מ ִ֑ר ֹאִי (ושפי) ְושֻפַ֥ ּו ְּ֝ ַעצְמֹותֶָ֗ יו לָׁ֣ א ֻר ּֽאּו :כב וַתִ ְק ַ ָׁ֣רב ל ַ ַָׁ֣שחַת נַפ ְִ֑שֹו
ְְּ֝ו ַחי ֶָ֗תֹו לַ ּֽ ְממִתִ ּֽים :כג ִאם-יִּ֤ש ָע ָ֨ליו | ַמ ְל ֶָ֗אְך מ ִֶ֗ליץ א ָ ַ֥חד מִ נִיִ֑ ָ -אלף
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שחַת
ש ּֽרֹו :כד ַויְח ֶֻ֗ננּו ו ֶַ֗י ֹאמר ָ֭ ְפדָ עהּו מ ַ֥רדת ֶ֗ ָ
ְָאדם י ָ ְ
ְל ַה ִגָ֖יד ל ָ ָׁ֣
מָצָ ַ֥אתִ י כֹּֽפר :כה ֻ ּֽרט ֲַפָׁ֣ש בְשָ ָׁ֣רֹו מ ִִ֑נ ֹעַר ְּ֝י ָ ֶ֗שּוב לִימַ֥י עֲלּומָ ּֽיו:
רּועה ַו ָי ַ֥שב ְּ֝לאֱ נֶ֗ ֹוש
כו יע ַ ְִּ֤תר אלֱ -א ֨לֹו ַּה | ַוי ְִר ֶ֗צהּו ַו ַי ְָׁ֣רא ָ֭ ָפנָיו בִתְ ָ ִ֑
צִדְ קָתּֽ ֹו :כז י ִָּ֤ש ֹר | עַלֲ -אנָ ִֶ֗שים ו ֶַ֗י ֹאמר ָ֭ ָחטָאתִ י ְוי ָ ַָ֥שר הע ֱֶ֗ויתִ י וְלא-
ָ ַ֥שוָה לִ ּֽי :כח פ ָ ָָׁ֣דה (נפשי) ָ֭נַפְשֹו מע ֲָׁ֣ב ֹר ב ָ ִַ֑שחַת (וחיתי) ְְּ֝ו ַחי ָתֹו ב ַָ֥אֹור
תִ ְראּֽה :כט הן-כָלָ֭ -אלה י ִ ְפעַלִ֑ -אל ַפע ַ ֲָ֖מי ִם שָלָׁ֣ ֹוש עִם-גָ ּֽבר:
ל ְלה ִ ָָׁ֣שיב ָ֭נַפְשֹו ִמנִיִ֑ ָ -שחַת ְּ֝ל ֶ֗אֹור ב ְָׁ֣אֹור הַ ּֽ ַחי ִים :לא הַקְ ָ֖שב ִאיַֹ֥וב
ֲשִיבנִי ְּ֝דַ ֶ֗בר כִ ּֽי-
ְשּֽמַ ּֽעִ -לִ֑י ְּ֝ ַהח ֲֶ֗רש וְָאנ ִֹכַ֥י ֲאדַ בּֽר :לב ִאם-ישִ -
מִלַ֥ין ה ִ֑
חָפַ ַ֥ צְתִ י צַדְ ּֽקךָ :לג ִאםַ ָ֭ -אי ִן א ַָתַ֥ה ְשּֽמַ ּֽעִ -לִ֑י ְּ֝ ַהח ֲֶ֗רש וַאֲאַלפְָךַ֥
ָחכְמָ ּֽה:
ש ְמעָׁ֣ ּו ֲחכ ִ ָָׁ֣מים מִ ָלִ֑י ְְּ֝וי ֹדְ ִֶ֗עים הַאֲ ִז ַ֥ינּו
ִיהּוא וַי ֹאמַ ּֽר :ב ִ
לד א ַו ַיַ֥עַן ֱאל ֶ֗
לִ ּֽי :ג כִיָ֭ -א ֹזן מ ִִלָׁ֣ין תִ ב ָ ְִ֑חן ְְּ֝ו ֶ֗חְך יִט ְַעַ֥ם ל ֱאכֹּֽל :ד מִשְפָ ַ֥ט נִ ְבח ֲָרהָ -לִ֑נּו
נדְ ָ ָ֖עה בינָׁ֣ינּו מַה-טֹּֽוב :ה כִ ּֽיָ֭ -אָ מַ ר אִ יָֹׁ֣וב צ ַ ִָ֑דקְ תִ י ְְּ֝ו ֶ֗אל ה ִסַ֥יר
שפָטִ ּֽי :ו עַל-מִ שְ פ ִָטַ֥י אֲ כַזִ֑ב ָאנָ֖ ּוש ח ִִצָׁ֣י ְבלִי-פָ ּֽשַ ע :ז מִי-גַ֥בר
ִמ ְ
ְָארח ָ֭ ְלחב ְָרה עִםָׁ֣ -פ ֹעֲלי ָ ִ֑און ְְּ֝ול ֶָ֗לכת
ְכאִיִ֑ ֹוב ִי ּֽשְ תה-לַ ַ֥עַג כַמָ ּֽי ִם :ח ו ַ ָׁ֣
עִםַ-אנְשיּֽ -רשַע :ט כִ ּֽיָ ָ֭ -אמַ ר לָׁ֣ א י ִ ְסכָןָ -גִ֑בר ְּ֝ ִב ְרצ ֶֹ֗תֹו עִם-אֱלהִ ּֽים:
שדַ ַ֥י מ ָעּֽול:
ש ְמ ֶ֫עּו ִלַ֥י ח ִ ָָ֖ללָה לָאַ֥ל מ ֶ֗רשַ ע ְו ַ
י לָכִּ֤ן | אַ ַ֥ נ ֲַ֥שי ל ֶָ֗בב ִ
יא ִכִּ֤י ָׁ֣פ ֹעַל ָ֭ ָאדָ ם יְשַלםִ֑ -לֹו ּּֽוכ ְַ֥א ֹ ַרח ְּ֝ ֶ֗ ִאיש י ַ ְמצִאּֽנּו :יב ַאףָ-א ְמ ֶָ֗נם אַ֥ל
ּומַ֥י
שדֶַ֗ י לּֽא-יְעַּוַ֥ת מִ שְ פָ ּֽט :יג מִ ּֽי-פ ַ ָָׁ֣קד ע ָָלָׁ֣יו ָ ִ֑א ְרצָה ִ
לּֽא-י ְַר ִ ִ֑שי ַע ְְּ֝ו ַ
רּוחֹו ְְּ֝ונִשְ מָ ֶ֗תֹו אלָ ַ֥יו
שם תבַ֥ל כֻלָ ּּֽה :יד אִם-י ִ ָָׁ֣שים א ָלָׁ֣יו ל ִִ֑בֹו
ְּ֝ ֶ֗ ָ
ַ֥
שּוב :טז וְאִ םִ -בַ֥ינָה
יאֱסֹּֽף :טו יִג ְַוָׁ֣ע כָל-ב ָ ָָׁ֣שר ָ ִ֑יחַד ְְּ֝וָאדֶָ֗ ם עַל-עָפָ ַ֥ר י ָ ּֽ
ש ְמעָהִ֑ -ז ֹאת ְּ֝ ַהאֲ ִֶ֗זינָה ל ְָׁ֣קֹול מִלָ ּֽי :יז הַאֵַ֬ ף שֹונָׁ֣א ִמש ְָפָׁ֣ט יַח ֲִ֑בֹוש
ִ
ְו ִאם-צ ִ ַָ֖דיק כ ִ ַָׁ֣ביר תַ ְר ִשּֽיעַ :יח ַהא ֲָׁ֣מ ֹר ל ְָׁ֣מלְך ְב ִל ָ ִ֑יעַל ְָּ֝ר ֶ֗שָ ע אל-
ש ִֶ֗רים וְלָׁ֣ א נִכַרָ֖ -שֹו ַע ִלפְניִ֑ ָ -דל
ֲשר לּֽא-נ ָ֨שָ א | פְנַ֥י ָ
נְדִ יבִ ּֽים :יט א ִּ֤
קלו
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כִ ּֽיַ -מ ֲע ָ֖שה י ָ ָָׁ֣דיו כֻלָ ּֽם :כ ִּ֤רגַע | יָמֻת ּ֮ו ַוח ֲ֪צֹות לָ ַ֥יְלָה י ְגֹע ֲָׁ֣שּו ָ ָׁ֣עם
ְויַע ֲִ֑ב ֹרּו ְוי ִָסַ֥ירּו ְּ֝אַ ִֶ֗ביר לָׁ֣ א ְב ָי ּֽד :כא כִיָ֭ -עינָיו עַל-דַ ְרכיִ֑ ִ -איש וְ ּֽכָל-
ְצע ָָדַ֥יו י ְִראּֽה :כב אּֽיןָ֖ -ח ֹשְך ו ְָׁ֣אין ַצל ָ ְִ֑מות ְלה ִָסַ֥תר ְּ֝ ֶ֗שָ ם ָׁ֣פ ֹעֲלי אָ ּֽון:
כג ִכִּ֤י לָׁ֣ א עַלָ֭ -אִ יש י ִ ָָׁ֣שים ִ֑עֹוד ַלהֲלַ֥ ְך אלֶ֗ ְּ֝ -אל בַמִשְפָ ּֽט :כד י ָָׁ֣ר ֹ ַע
יהם
ַכב ִ ָׁ֣
ִירים לאִ֑ -חקר ַויַע ֲָ֖מד אֲח ִ ָׁ֣רים תַ ח ְָתּֽם :כה ל ֶָ֗כן ָ֭ י ַכִיר ַמעְבָ ּֽד ִ֑
ש ִעַ֥ים ְס ָפ ֶָ֗קם בִמְ ַ֥קֹום ר ֹאִ ּֽים:
וְהָ ַ֥ פְַך ְּ֝ ֶ֗ ַליְלָה ְוי ִדַ כָ ּֽאּו :כו ַ ּֽתחַתְ -ר ָ
ֲשר עַלָ֭ -כן ָ ָׁ֣סרּו מַּֽאח ָ ֲִ֑ריו ְוכָלְּ֝ -דְ ָר ֶָ֗כיו לָׁ֣ א הִשְ כִ ּֽילּו :כח ְלה ִ ָָׁ֣ביא
כז א ָׁ֣
ּומַ֥י
ָ֭ ָעלָיו צַ ּֽ ֲעקַתִ֑ ָ -דל ְו ַצע ַ ֲָ֖קת ֲענִ ִיָׁ֣ים י ִשְ מָ ּֽע :כט וְהִּ֤ ּוא י ַשְ קִ֨ ט | ִ
ָאדם ָיּֽחַד :ל ָ֭מִ מְ לְך
ְשּורנּו ְועַל-גָ֖ ֹוי ְועַלָׁ֣ ָ -
י ְַרשִֶ֗ ַע ְויַס ְָׁ֣תר ָ֭ ָפנִים ִ ָׁ֣
ּומי י ִ֑
ָאדַ֥ם ח ֶָ֗נף מִ ַ֥מ ֹקְשי ָעּֽם :לא כִ ּֽי-אלָ֭ -אל הָאמַ ַ֥ר נ ֶָ֗שָ אתִ י לָׁ֣ א אחְבֹּֽל:
ָ
לב ִב ְלע ֲָׁ֣די ָ֭אחֱזה אַ ָ ָׁ֣תה ה ִֹ֑רנִי אִ ּֽםָ -עַ֥ול ְּ֝ ָפ ֶַ֗עלְתִ י לָׁ֣ א א ֹסִ ּֽיף:
של ְ֨מנָה כִ ּֽיָ -מ ֶַ֗אסְתָ כִי-אַ ָ ָׁ֣תה תִ ב ַ ְָׁ֣חר וְלאִ֑ ָ -אנִי ּוּֽמַה-
לג הַ ּֽמ ִעמ ְֵָ֬ך י ְ ַ
י ַ ַָ֥דעְתָ דַ בּֽר :לד ַאנ ְָׁ֣שי ָ֭לבָב יָֹׁ֣א ְמרּו ִ ִ֑לי וְגַ֥בר ְּ֝ ָח ֶָ֗כם ש ֹמ ַַ֥עּֽ לִ ּֽי:
שכ ּֽיל :לו ָא ִֶ֗בי יִב ָָׁ֣חן
לה ָ֭ ִאיֹוב לא-ב ַ ְָׁ֣דעַת י ְדַ ִ֑בר ּוְּ֝ דְ ב ֶָָ֗ריו לָׁ֣ א ְב ַה ְ
ָאתֹו
ִאיָֹׁ֣וב עַדִ֑ -נצַח עַלְּ֝ -תְ ש ֶֻ֗ב ֹת בְַאנְשי-אָ ּֽון :לז ִכַ֥י ֘י ֹ ִ ִּ֤סיף ַעּֽלַ -חט ָׁ֣
שע בינָׁ֣ינּו יִס ְִ֑פֹוק וְיָ֖רב אֲ מָ ָ ָׁ֣ריו לָאּֽל:
ָ֭פ ַ
ִיהּו וַי ֹאמַ ּֽר :ב ָ֭ ֲהז ֹאת ח ַ ָָׁ֣שבְתָ לְמִ ש ָ ְִ֑פט ְּ֝ ָאמֶַ֗ ְרתָ צִדְ ִ ַ֥קי
לה א ַו ַיַ֥עַן אֱ ל ֶ֗
מאּֽל :ג כִ ּֽיָ֭ -ת ֹא ַמר מַה-י ִ ְסכָןָ -לְִ֑ך מָ ּֽהְּ֝ -א ֹ ִֶ֗עיל מּֽ ַחטָאתִ ּֽי :ד ָ֭ ֲאנִי
ּור ִ֑אה ו ְַ֥שּור
ש ַ ָׁ֣מי ִם ְ
א ֲִשּֽיבְָךָׁ֣ מִ ִלִ֑ין וְ ּֽאת-רעַ֥יָך עִמָ ְּֽך :ה ה ַָׁ֣בט ָ
שחָקִֶ֗ ים ָגבְהַ֥ ּו ִממּֽךָ :ו ִאםָ ָ֭ -חטָאתָ מַ ה-תִ ְפעָלִ֑ -בֹו ו ְַרבַ֥ ּו ְּ֝ ְפשָ ֶ֗עיָך
ְּ֝ ְ
מַה-תַ עֲשה-לֹּֽו :ז ִאםָ ָ֭ -צדַ קְתָ מַה-תִ תןִ֑ -לֹו ַ֥אֹו מַה-מִ י ָדְ ָךַ֥ י ִקָ ּֽח:
ֲשּוקים
ח ְלאִיש-כ ַָ֥מֹוָך ִרשְ ִ֑עָך ּולְבןָ ְּ֝ -אדֶָ֗ ם צִדְ קָתָּֽך :ט ָ֭מר ֹב ע ִ ָׁ֣
שּו ְָ֖עּו מִ ז ְָׁ֣רֹו ַע ַרבִ ּֽים :י וְ ּֽלאָ-א ֶַ֗מר ָ֭ ַאיה אֱלָׁ֣ ֹו ַּה ע ָ ִֹ֑שי נ ָֹ֖תן
יַז ִ ְִ֑עיקּו י ְ ַ
ז ְ ִמ ָׁ֣רֹות בַלָ ּֽיְלָה :יא ָ֭ ַמלְפנּו ִמ ַבה ֲָׁ֣מֹות ָ ִ֑ארץ ּומ ָ֖עֹוף ַהש ַ ָָׁ֣מי ִם י ְ ַחכְמּֽנּו:
קלז
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יב ָ ָׁ֣שם ָ֭ י ִ ְצעֲקּו וְלָׁ֣ א יַעֲנִ֑ה ְּ֝מִ פ ְֶ֗ני ג ְָׁ֣אֹון ָרעִ ּֽים :יג אַ ְךָ֭ -שָ וְא לא-י ִשְ מַ ַ֥ע
שּורנּו ִ ַ֥דין ְּ֝ ְל ָפ ֶָ֗ניו
| ִ֑אל ְְּ֝ושַ דֶַ֗ י לָׁ֣ א י ּֽ
ְשּורנָה :יד ַ ָׁ֣אף כִ ּֽיָ֖ -ת ֹאמַ ר לָׁ֣ א תְ ִ֑
מְא ֹד:
ּותְ חַ֥ ֹול ּֽל לֹּֽו :טו ְועַתֶָ֗ ה כִיַ ָ֭ -אי ִן פ ַ ָָׁ֣קד אַ ִ֑פֹו ְולּֽא-י ַ ָָ֖דע ב ַַפָׁ֣ש ּֽ
טז ָ֭ ְואִיֹוב ָׁ֣הבל יִפְצהִ֑ ִ -פיהּו ִב ְבלִיֶ֗ ְּ֝ -דַ עַת מ ִִלַ֥ין יַכְבִ ּֽר:
ִיהּוא וַי ֹאמַ ּֽר :ב כַתַרִ -לָׁ֣י ָ֭ז ְעיר וַאֲ ח ִַּ֑ו ָך ִכִּ֤י ָ֖עֹוד
לו א וַיַֹ֥סף ֱאל ֶ֗
לאֱלָׁ֣ ֹו ַּה ִמלִ ּֽים :ג א ָ ָׁ֣שא ָ֭דעִי לְמ ָר ִ֑חֹוק ּוְּ֝ לְפ ֹ ֲע ִֶ֗לי אּֽתּֽן-צּֽדק :ד כִ ּֽי-
מִלִ֑י תְ ִ ָ֖מים דעָׁ֣ ֹות עִמָ ְּֽך :ה הןָׁ֣ -אל ָ֭ ַכבִיר וְלָׁ֣ א
ָ֭ ָאמְ נָם לאָׁ֣ -שקר ָ
יִמ ָ ְִ֑אס ְּ֝ ַכ ִֶ֗ביר ָׁ֣כ ֹ ַחּֽ ל ּֽב :ו לא-יְחַי ַ֥ה ָר ָ ִ֑שע ּומִ שְ ַ ָ֖פט ֲענִ ִיָׁ֣ים י ִתּֽן :ז לּֽא-
יִג ַ ְַ֥רע מִ צַדִֶ֗ יק ֶ֫עינָ ַ֥יו וְאתְ -מל ִָכַ֥ים ַלכ ִִ֑סא וַיֹשִיבַ֥ם ְּ֝ ָל ֶ֗נצַח ַויִגְבָ ּֽהּו:
סּורים ַבז ִ ִִ֑קים ְּ֝י ִ ָלכ ְֶ֗דּון ְב ַחבְליּֽ -ע ֹנִי :ט ַוי ַגָׁ֣ד ל ָָׁ֣הם ָפע ֳָלִ֑ם
ח ְואִםֲ -א ִ ַ֥
ַמּוסר ְַּ֝ו ֶ֗י ֹאמר כִ ּֽי-י ְשֻ בַ֥ ּון
שע ֶ֗
ּוְּ֝ ִפ ְ
יהם ִכָׁ֣י י ִתְ גַבָ ּֽרּו :י ַו ִיָׁ֣גל ָ֭אָ זְנָם ל ָ ִ֑
יהם
יהם ב ִַ֑טֹוב ּוְּ֝ שְ נ ֶ֗
מאָ ּֽון :יא אִ ּֽם-י ִ ְ
ש ְמ ֶ֗עּו וְ ּֽ ֶַ֫יע ֲַ֥ב ֹדּו יְכַלָׁ֣ ּו י ְמ ָׁ֣
ש ְמעּו ב ְָׁ֣שלַח יַע ֲִ֑ב ֹרּו ְְּ֝וי ִ ְגו ְֶ֗עּו ִכ ְבלִיּֽ ָ -דעַת:
ַבנְעִימִ ּֽים :יב ְואִם-לָׁ֣ א ָ֭ י ִ ְ
יג וְ ּֽ ַחנְפיָ֭ -לב י ִ ָָׁ֣שימּו ָ ִ֑אף לַ֥ א ְּ֝י ְשַ ּו ְֶ֗עּו ִכָׁ֣י אֲ ס ָ ָּֽרם :יד תָ ָׁ֣מ ֹת ב ַָׁ֣נ ֹעַר
נַפ ָ ְִ֑שם ְְּ֝ו ַחי ָתֶָ֗ ם בַקְ ד ִשּֽים :טו יְח ַָׁ֣לץ ָע ִנָׁ֣י ְב ָענְיִ֑ ֹו ְו ִיָ֖גל ב ַ ַָׁ֣לחַץ ָאזְנָ ּֽם:
מּוצק תַ ח ְִ֑תי ָה וְנַ ַ֥חַת ְּ֝שֻ ְל ָחנ ְֶָ֗ך
טז ו ַ ְִּ֤אף ֲהסִיתְ ָ֨ך | ִמפִיֶָ֗ -צר ָ֭ ַרחַב לאָׁ֣ ָ -
ָ ָׁ֣מלא ָדּֽשן :יז וְדִ יןָ -ר ָ ַ֥שע מָלִ֑אתָ ִ ָ֖דין ּומִשְ ָפָׁ֣ט י ִתְ ּֽמ ֹכּו :יח כִ ּֽיָ֭ -ח ָמה
פן-י ְסִ ּֽיתְ ָךָׁ֣ ב ָ ְִ֑ספק ו ְָרבֶ֗ ְּ֝ -כ ֹפר ַאל-י ַּֽטךָ :יט ֲהיַע ֲָׁ֣ר ְֹך ָ֖שּועֲָך לָׁ֣ א ב ָ ְִ֑צר
ְְּ֝ו ֶ֗כ ֹל ַמ ֲאמַציּֽ -כ ֹחַ :כ ַאל-תִ שְאַ ַ֥ף ה ָ ִַ֑ליְלָה ַלעֲלָ֖ ֹות ע ִ ַָׁ֣מים תַ ח ְָתּֽם:
כא ָ֭ ִהשָמר ַאלָׁ֣ -תפן אלִ֑ ָ -און כִ ּֽי-עַלֶ֗ ְּ֝ -זה ב ַ ַָ֥ח ְרתָ מ ּֽע ֹנִי :כב הןָ֭ -אל
מֹורה :כג מִ ּֽי-פ ַ ָָׁ֣קד ע ָָלָׁ֣יו דַ ְר ִ֑כֹו ּומִ ּֽיְּ֝ -אָ מֶַ֗ ר
ש ִגָׁ֣יב בְכ ִֹ֑חֹו ִ ָ֖מי כ ָָׁ֣מ ֹהּו ּֽ
יַ ְ
ש ִגָׁ֣יא ָפע ֳִ֑לֹו אֲ ָ֖שר ש ְֹר ָׁ֣רּו אֲ נ ִָשּֽים:
פ ַ ַָ֥עלְתָ ַעוְלָ ּֽה :כד ָ֭זְכ ֹר כִ ּֽי-תַ ְ
ָאדַ֥ם ָחּֽזּוִ֑ -בֹו ְּ֝אֱ נֶ֗ ֹוש י ִַבַ֥יט מ ָרחֹּֽוק :כו הןָׁ֣ -אל ָ֭שַ גִיא וְלָׁ֣ א
כה כָלָ -
מָטר
נ ָ ִ֑דע ִמס ַ ְָ֖פר ש ָָנָׁ֣יו וְלא-חּֽקר :כז ָ֭ ִכי יְג ַ ָָׁ֣רע נִטְפיִ֑ ָ -מי ִם י ָָ֖ז ֹקּו ָ ָׁ֣
קל
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שח ִ ִָ֑קים ְּ֝י ִ ְרע ֲֶ֗פּו עֲלִּ֤י | ָאדֵָ֬ ם ָ ּֽרב :כט ַ ָׁ֣אף אִ ם-
לְאדּֽ ֹו :כח אֲשּֽר-יִז ְלַ֥ ּו ְ
אֹורֹו ְוש ְָר ָ֖שי
ָ֭ י ָבִין מִ פ ְְרשיִ֑ ָ -עב ְּ֝תְ ש ֶֻ֗אֹות ֻס ָכ ּֽתֹו :ל הן-פ ַ ָָׁ֣רש ע ָָלָׁ֣יו ִ֑
ַה ָיָׁ֣ם כִסָ ּֽה :לא כִיָ ָ֭ -בם י ִ ָָׁ֣דין ע ִ ִַ֑מים ִי ּֽתןַ֥ -א ֹכל ְל ַמכְבִ ּֽיר :לב עַל-כַפַ ַ֥ י ִם
ִכסָהִ֑ -אֹור ַוי ַ ְָ֖צו עָלָׁ֣י ָה ְב ַמפְגִ ּֽיעַ :לג י ַ ִגָׁ֣יד ע ָָלָׁ֣יו ר ִ֑עֹו ְּ֝ ִמקְ ֶ֗נה ַ ָׁ֣אף עַל-
עֹול ּֽה:
שמְ עִּ֤ ּו שָ ָׁ֣מֹו ַע ב ְָׁ֣ר ֹגז
לז א ַאףְ ָ֭ -לז ֹאת יח ַ ֱָׁ֣רד ל ִ ִִ֑בי ְְּ֝וי ִתֶַ֗ ר ִמ ְמקֹומּֽ ֹו :ב ִ
אֹורֹו עַל-
ק ִֹ֑לֹו ְְּ֝ו ֶ֗הגה מִ ִפַ֥יו יצ ּֽא :ג ַ ּֽתחַת-כָל-הַשָמַ ַ֥ י ִם י ִשְ ִ֑רהּו ְְּ֝ו ֶ֗
ַכנְפַ֥ ֹות הָאָ ּֽרץ :ד ַאח ָ ֲִּ֤ריו | יִשְַאגֶ֗ -קֹול ָ֭ י ַ ְרעם ב ְָׁ֣קֹול גְאֹונִ֑ ֹו וְלַ֥ א
שמַ ַ֥ע קֹולֹּֽו :ה י ְַר ִּ֤עם ָׁ֣אל ָ֭ ְבקֹולֹו נִ ְפל ִָ֑אֹות ע ַֹ֥שה ְּ֝גְד ֶֹ֗לֹות
ְּ֝י ְ ַעק ְֶ֗בם כִ ּֽי-י ִ ָ
מָטר ְְּ֝ו ֶ֗גשם
וְלָׁ֣ א נ ָדּֽע :ו ִכִּ֤י ל ַ֨שלַג | י ֹאמֶַ֗ ר ה ֱֶ֫וא אָ ַ֥רץ וְגַ֥שם ָ ִ֑
ָאדַ֥ם יַח ְִ֑תֹום ְּ֝ ָלדֶַ֗ עַת כָלַ-אנ ְַ֥שי מַ עֲשּֽהּו:
מִ ט ְַ֥רֹות ֻעזֹּֽו :ז ְבי ַד-כָלָ -
ח וַתָ ָׁ֣ב ֹא ַח ָיָׁ֣ה בְמֹוִ֑ ָ -ארב ּו ִב ְמ ָ֖עֹונ ָֹׁ֣תי ָה תִ שְ כֹּֽן :ט מִ ןַ ָ֭ -החדר תָ בָׁ֣ ֹוא
שמַת-אַ֥ל י ִתןִ֑ ָ -ק ַרח ו ְָ֖ר ֹחַב ַ ָׁ֣מי ִם
סּופה ּוּֽמִ ְמז ִ ַָ֥רים קָ ָ ּֽרה :י ִמנִ ְ
ָ ִ֑
אֹורֹו :יב וְהִּ֤ ּוא מְ ס ִ֨בֹות |
בְמּוצָ ּֽק :יא ַאףְ ָ֭ -ב ִרי יַט ִ ְָׁ֣רי ַח ָ ִ֑עב ְּ֝י ָ ִֶ֗פיץ ע ֲַנָׁ֣ן ּֽ
אֲשר יְצ ֵַּ֓ום | עַל-פְנָ֖י
מִתְ הַפְָׁ֣ך (בתחבולתו) בְתַ ח ָ ָׁ֣
ְבּולתיו ְל ָפע ֳָלִ֑ם ָ֖כ ֹל ַ֥
ְַאר ִ֑צֹו ִאםְ ְּ֝ -ל ֶ֗חסד י ַמְ צִאּֽהּו:
ְשבט אִ ם-ל ְ
ת ָׁ֣בל אָ ְּֽרצָה :יג ִאם-ל ַ֥
יד ַה ֲא ִזָׁ֣ינָה זָֹׁ֣את אִיִ֑ ֹוב ְּ֝ ֲע ֶ֗מ ֹד ְוהִתְ בֹונִּ֤ן | נִ ְפל ְֵ֬אֹות אּֽל :טו ָ֭ ֲהתדַ ע
יהם ְְּ֝והֹו ִֶ֗פי ַע ָׁ֣אֹור ֲענָנֹּֽו :טז ָ֭ ֲהתדַ ע עַל-מִ ְפלְשיִ֑ ָ -עב
בְשּום-אֱלָׁ֣ ֹו ַּה עֲל ִ֑
ְּ֝מִ ְפל ְֶ֗אֹות תְ ִ ָׁ֣מים דעִ ּֽים :יז אֲשרְ -בגָדַ֥יָך ח ִ ִַ֑מים ְבהַשְ ִ ַ֥קט ְּ֝ ֶ֗ארץ
שח ִ ִָ֑קים ְּ֝ ֲחז ָקִֶ֗ ים כ ְִר ִאַ֥י מּוצָ ּֽק:
מִדָ ּֽרֹום :יח תַ ְר ִ ָׁ֣קי ַע ָ֭ ִעמֹו ִל ְ
יט ָ֖הֹודִ יענּו מַהָׁ֣ -נ ֹא ַמר ִ֑לֹו לַ֥ אְּ֝ -נַע ֲֶ֗ר ְֹך ִמפְני-חֹּֽשְך :כ הַ ּֽי ְ ֻספַר-לָ֖ ֹו ִ ָׁ֣כי
אֲ דַ ִ֑בר אִ ּֽם-אָ ַ֥מַ ר ְּ֝ ֶ֗ ִאיש ִכָׁ֣י יְבֻלָ ּֽע :כא ְוע ָ ִַּ֤תה | ֘לא ָ ִּ֤ראּו ֶ֗אֹור ב ִ ָָׁ֣היר
ָ֭הּוא בַשְ ח ִ ִָ֑קים ו ְַ֥רּו ַח ְּ֝ ָעב ְֶָ֗רה וַ ּֽתְ ַטה ֲּֽרם :כב ָ֭ ִמצָפֹון ז ָ ָָׁ֣הב י ּֽאֱ ִ֑תה עַל-
ֹורא הֹּֽוד :כג שַ ַ ָׁ֣די לּֽאָ֭ -מְ צָאנֻהּו שַ גִיאִ֑ -כ ֹ ַח ּומִשְ פָ ַ֥ט וְר ֹב-
ְּ֝ ֱא ֶ֗לֹו ַּה נָׁ֣ ָ
קלט
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ְּ֝ ְצדָ ֶָ֗קה לָׁ֣ א יְעַנ ּֽה :כד ָ֭ ָלכן י ְר ָׁ֣אּוהּו אֲ נ ִ ִָ֑שים לּֽאְּ֝ -י ִ ְר ֶ֗אה כָלַ -חכְמי-
ל ּֽב:
ְהוָׁ֣ה אתִ ָ֭ -איֹוב (מן) (הסערה) ִמַ֥ן | ַה ְסע ֶָָ֗רה וַי ֹאמַ ּֽר :ב ִ ִּ֤מי
לח א ַו ַיּֽעַן-י ָ
֨זה | מַ ח ִ ְָ֖שיְך עצָ ַ֥ה ְב ִמ ִֶ֗לין בְ ּֽלִיּֽ ָ -דעַת :ג אֱ זָרָ -נָׁ֣א כְגָׁ֣בר ֲחל ִָ֑ציָך
יפ ֹה ָ֭ ָהי ִיתָ ְביָסְדִ יִ֑ ָ -ארץ ְּ֝ ַה ֶ֗גד אִם-י ַ ַָ֥דעְתָ
ְְּ֝ואשְָאל ְֶָ֗ך וְהֹודִ יעּֽנִי :ד א ָׁ֣
בִינָ ּֽה :ה מִיָׁ֣ ָ -שם ָ֭מְ מַ די ָה ִכָׁ֣י ת ָ ִ֑דע ִּ֤אֹו מִ ּֽי-נ ָ ָָ֖טה עָלָׁ֣י ָה קָ ּֽו :ו עַלָ ָ֭ -מה
ֲאדָ נָׁ֣י ָה ָהט ָ ְִ֑בעּו ַ֥אֹו מִ ּֽיְּ֝ -י ָ ֶָ֗רה ָׁ֣אבן ִפנ ָָתּּֽה :ז ב ְָרן ָ֭-י ַחַד כָׁ֣ ֹוכְבי ִ֑ב ֹקר
ִיחֹו מ ַ֥רחם יצּֽא:
ְַּ֝וי ִֶָ֗ריעּו כָל-בְנַ֥י אֱלהִ ּֽים :ח ַו ָיָׁ֣סְך בִדְ ל ַ ָָׁ֣תי ִם ָיִ֑ם ְּ֝ ְבג ֶ֗
ְשּומי ע ָָנָׁ֣ן ְלב ִֻ֑שֹו ְַּ֝וע ֲָר ֶ֗פל חֲתֻ לָתּֽ ֹו :י וָאשְ ָׁ֣ב ֹר ָע ָלָׁ֣יו ח ִ ִֻ֑קי ְּ֝וָ ּֽאָ שִֶ֗ ים
ט ב ִ ָׁ֣
ּופ ֹאְּ֝ -י ָשִֶ֗ ית
ב ִ ְָׁ֣רי ַח ּודְ ל ָ ּֽ
ָתי ִם :יא וָא ֹ ֶַ֗מר עַדָׁ֣ -פ ֹה ָ֭תָ בֹוא וְלָׁ֣ א ת ִ ִֹ֑סיף ַ֥
ִבג ְַ֥אֹון גַל ּֽיָך :יב ָ֭הְ ּֽמִ י ָמיָך ִצ ִּוָׁ֣יתָ ִ֑ב ֹקר (ידעתה) (שחר) י ַ ִָ֖דעְתָ ה ַ ַָׁ֣שחַר
מְק ֹ ּֽמֹו :יג ָ֭לאֱח ֹז ְב ַכנְפָׁ֣ ֹות ה ָ ִָ֑ארץ ְויִנָע ֲָ֖רּו ְרשָ ִ ָׁ֣עים מִ מּֽנָה :יד ָ֭תִ תְ הַפְך
אֹורם
כ ְָׁ֣ח ֹמר
חֹותם ְְּ֝ו ִי ּֽתְ יַצ ְֶ֗בּו כ ְָׁ֣מֹו ְלבּּֽוש :טו ְוי ִמָ ַנָׁ֣ע מ ְרשָ ִ ָׁ֣עים ָ ִ֑
ָ ִ֑
ּוז ְַ֥רֹו ַע ְָּ֝ר ֶָ֗מה תִ שָ בּֽר :טז ָ֭ ֲהבָאתָ עַד-נִבְכיָ -יִ֑ם ּוב ְַ֥חקר ְּ֝תְ ֶ֗הֹום
שעֲריִ֑ ָ -מות וְשַ ע ֲָ֖רי ַצל ָ ְָׁ֣מות תִ ְראּֽה:
הִתְ הַלָ ּֽכְתָ  :יז ֲהנִגְלָׁ֣ ּו ָ֭ ְלָך ַ
יח ָ֭ ִהתְ בֹנַנְתָ עַדַ -רחֲביִ֑ ָ -ארץ ְּ֝ ַה ֶ֗גד ִאם-י ַ ַָ֥דעְתָ כֻלָ ּּֽה :יט אי-זָׁ֣ה ָ֭ ַהדרְך
ְבּולֹו וְכִ ּֽיְּ֝ -תָ ִֶ֗בין
יִ ְ
שכָןִ֑ -אֹור ְְּ֝ו ֶ֗ח ֹשְך אי-ז ַ֥ה מְ ק ֹ ּֽמֹו :כ ִכָׁ֣י ָ֭תִ קָחנּו אל-ג ִ֑
נְתִ יבַ֥ ֹות ביתּֽ ֹו :כא ָ֭ י ָדַ עְתָ כִיָׁ֣ ָ -אז תִ ּוָלִ֑ד ּומִ ס ַ ְָ֖פר י ָָׁ֣מיָך ַרבִ ּֽים:
כב ָ֭ ֲהבָאתָ אל-אֹצ ְָׁ֣רֹות ָ ִ֑שלג וְאֹצ ְָ֖רֹות ב ָ ָָׁ֣רד תִ ְראּֽה :כג אֲשר-
ָשכְתִ י לְעתִ֑ ָ -צר ְליַֹ֥ום ְּ֝ ְק ֶָ֗רב ּו ִמ ְלחָמָ ּֽה :כד אי-זָׁ֣ה ָ֭ ַהדרְך י ָ ָׁ֣חלק
ח ַ ַ֥
ִ֑אֹור י ָָ֖פץ ָק ִ ָׁ֣דים עֲלי-אָ ּֽרץ :כה מִ ּֽי-פ ִַלָׁ֣ג ל ַָׁ֣שטף תְ ע ָָלִ֑ה ְְּ֝ו ֶ֗דרְך ַל ֲח ִזַ֥יז
ָאדַ֥ם בֹּֽו:
קֹלֹּֽות :כו ָ֭ ְלהַמְ טִיר עַלָׁ֣ -ארץ לאִ֑ ִ -איש ְּ֝מִ דְ ֶָ֗בר לאָ -
כז ְל ַהש ִ ְָׁ֣בי ַע ָ֖ש ָֹאה ּומְ ש ָ ִֹ֑אה ּוְּ֝ ְל ַה ְצ ִֶ֗מי ַח ָׁ֣מ ֹצָא דּֽשא :כח הֲיש-לַמָ ָ ַ֥טר
שמַ י ִם
ָ ִ֑אב ַ֥אֹו ִמיְּ֝ -הֹו ִֶ֗ליד אגְליָ -טּֽל :כט מ ִָׁ֣בטן ָ֭ ִמי י ָָצָׁ֣א ה ָ ִַ֑ק ַרח ּוכ ְַ֥פ ֹר ְּ֝ ָ
קמ
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ִ ָׁ֣מי יְלָדּֽ ֹו :ל ָ֭ ָכאבן ַ ָׁ֣מי ִם י ִתְ ח ָ ִַ֑באּו ּופְנַ֥י ְּ֝תְ ֶ֗הֹום י ִתְ לַכָ ּֽדּו :לא ָ֭הַ ּֽתְ קַשר
ִימה אֹּֽו-מ ֹשְ כָ֖ ֹות כ ִ ְָׁ֣סיל תְ פַתּֽחַ :לב הֲת ִ ָֹׁ֣ציא מַ ז ָָׁ֣רֹות ְבע ִִ֑תֹו
ַמעֲדַ נָׁ֣ ֹות כ ָ ִ֑
ְְּ֝ו ֶַ֗עי ִש עַל-בָנַ֥י ָה תַ נְחּֽם :לג ָ֭ ֲהי ָדַ עְתָ ח ָֻׁ֣קֹות שָ ָ ִ֑מי ִם אִ ם-תָ ִ ָ֖שים
מִ שְ ט ָָׁ֣רֹו בָאָ ּֽרץ :לד הֲתָ ִ ָׁ֣רים ל ָ ָָׁ֣עב קֹולִָ֑ך וְ ּֽשִ ְפעַת-מַ ַ֥ י ִם תְ כַסּֽךָ:
לה הַ ּֽתְ ש ַַלָׁ֣ח ב ְָר ִ ָׁ֣קים וְילִ֑כּו וְי ֹאמְ ָ֖רּו לְָךָׁ֣ הִנ ּֽנּו :לו מִיָ֭ -שָ ת ַבטֻחָׁ֣ ֹות
ָחכ ָ ְִ֑מה ִּ֤אֹו מִ ּֽי-נ ַ ָָ֖תן ל ַָׁ֣ש ְכוִי בִינָ ּֽה :לז מִ ּֽי-יְסַפָׁ֣ר שְ ח ִ ָָׁ֣קים ְב ָחכ ָ ְִ֑מה
ּורג ִָבַ֥ים י ְדֻ בָ ּֽקּו:
ַמּוצק ְ
ְונִבְלַ֥י ְּ֝שָ ֶַ֗מי ִם ִ ָׁ֣מי י ַשְ כִ ּֽיב :לח בְצָׁ֣קת ָ֭ ָעפָר ל ָ ִ֑
ִירים תְ מַל ּֽא :מ כִי-י ַָ֥ש ֹחּו
לט הֲתָ צָׁ֣ ּוד ְלל ִ ָָׁ֣ביא ָ ִ֑טרף ְו ַח ַיָ֖ת ְכפ ִ ָׁ֣
ידֹו כִ ּֽי(-ילדו)
ַב ְמעֹונִ֑ ֹות יש ְָ֖בּו ַבס ָֻכָׁ֣ה לְמֹו-אָ ּֽרב :מא ִ ִּ֤מי י ִָכַ֥ין לָע ֶֹ֗רב ֶ֫צ ַ֥
ָ֭ י ְלָדָ יו אלָׁ֣ -אל י ְשַ ּוִ֑עּו ְּ֝י ִתְ ֶ֗עּו ִל ְבלִיּֽ -א ֹכל:
לט א ֲהי ָדֶַ֗ עְתָ ָ֭עת לָׁ֣דת יַעֲליִ֑ ָ -ס ַלע ח ֹלָ֖ל אַ י ָלָׁ֣ ֹות תִ שְ ּֽמ ֹר :ב תִ ס ְָׁ֣פ ֹר
יהן תְ פ ַ ִַ֑ל ְחנָה
י ְָר ִ ָׁ֣חים תְ ַמלִ֑אנָה ְְּ֝וי ָדֶַ֗ עְתָ ָׁ֣עת לִדְ ָ ּֽתנָה :ג ָ֭תִ כ ְַר ְענָה יַלְד ָׁ֣
חבְליהַ֥ם תְ שַ לַ ּֽ ְחנָה :ד י ַ ְחל ְָׁ֣מּו ָ֭ ְבניהם י ְִרבָׁ֣ ּו ב ָ ִַ֑בר ְּ֝י ָצ ְֶ֗אּו וְלאַ֥ ָ -שבּו
ִתחַ :ו אֲשר-
לָ ּֽמֹו :ה מִ ּֽי-ש ִַלָׁ֣ח פָׁ֣רא ָחפ ִ ְִ֑שי ּומֹס ְַ֥רֹות ְּ֝ ָע ֶ֗רֹוד ִ ָׁ֣מי פ ּֽ
ְנֹותַ֥יו מְלּֽחָה :ז ָ֭ י ִשְ חַק ַלה ֲָׁ֣מֹון קִ ְר ָיִ֑ה
ַ ָׁ֣שמְתִ י ע ֲָר ָ ָׁ֣בה ב ִ֑יתֹו ּוּֽמִ שְ כ ָ
ְַאחר כָל-י ָָׁ֣רֹוק
שֻאֹות ְּ֝נ ֶֹ֗וגש לָׁ֣ א י ִשְ מָ ּֽע :ח י ְָׁ֣תּור ה ִ ָָׁ֣רים מִ ְר ִ֑עהּו ו ַ ָ֖
תְ ַ֥
י ִדְ ּֽרֹוש :ט הֲיָֹׁ֣אבה רָׁ֣ים ָעב ְִ֑דָך ִאםְּ֝ -י ָ ִֶ֗לין עַל-אֲ בּוסָּֽך :י ֲֽהתִ קְשָ ר-
ש ָ֖דד עֲמָ ִ ָׁ֣קים ַאח ֲּֽריָך :יא ֲֽהתִ ְבטַח-בָ֖ ֹו ִכי-
ָ֭ רים ב ְָׁ֣תלם עֲב ִֹ֑תֹו ִאם-י ְ ַ
ַ ָׁ֣רב כ ִֹ֑חֹו וְתַ ע ֲָ֖ז ֹב א ָלָׁ֣יו יְגִיעָּֽך :יב הֲתַ אֲ ִ ָׁ֣מין בָ֖ ֹו כִי(-ישוב) י ִ ָָׁ֣שיב ז ְַר ִ֑עָך
ִידַ֥ה וְנ ֹצָ ּֽה:
וְ ּֽג ְָרנְָךַ֥ יאֱסֹּֽף :יג ְכנַףְ -רנָ ִנַ֥ים נע ָ ֱִ֑לסָה ִאםְּ֝ -אב ְֶָ֗רה ֲחס ָ
יד כִ ּֽי-תַ עֲזָֹׁ֣ב ל ָ ָָׁ֣ארץ ב ִ֑צי ָה וְ ּֽעַל-עָפָ ַ֥ר תְ חַמּֽם :טו ָ֭ ַותִ שְ כַח כִיָׁ֣ -רגל
דּושהָ :טז הִקְ ִ ָׁ֣שי ַח בָנָׁ֣י ָה לְלאָ -לִּ֑ה ל ִ ְָ֖ריק
ש ָׁ֣דה תְ ּֽ
זּור ָה ְו ַח ַיָ֖ת ַה ָ
תְ ִ֑
ִיעּה ְבלִי-פָ ּֽחַד :יז כִ ּֽי-ה ָ ִָׁ֣שּה אֱ לָׁ֣ ֹו ַּה ָחכ ָ ְִ֑מה וְלאַ֥ ָ -חלַק ְּ֝ ֶ֗ ָלּה ַבבִינָ ּֽה:
יְג ָ ָׁ֣
ּֽשְחק ְּ֝ ַל ֶ֗סּוס ּול ְּֽר ֹ ְכבֹּֽו :יט הֲתִ ָׁ֣תן ל ַָׁ֣סּוס
יח ָ֭ ָכעת בַמָ ָׁ֣רֹום תַ מְ ִ ִ֑ריא תִ ַ ַ֥
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ַָאר ִ֑בה ָ֖הֹוד נַח ְָׁ֣רֹו
ָארֹו ַרעְמָ ּֽה :כ ָ֭הְ ּֽתַ ְרעִישנּו כ ְ
ְבּורה הֲתַ ל ִ ְָ֖ביש ַצּו ָׁ֣
ג ָ ִ֑
אימָ ּֽה :כא י ַ ְחפ ְָׁ֣רּו ָ֭ ָבעמק ְוי ִ ָָׁ֣שיש ב ְִ֑כ ֹ ַח ְּ֝י ֶ֗צא ִל ְק ַראת-נָ ּֽשק:
ִשְחק ָ֭ ְל ַפחַד וְלָׁ֣ א י ָ ִ֑חת ְולּֽאְּ֝ -י ָ ֶ֗שּוב מִ פְניָ -חּֽרב :כג ָ֭ ָעלָיו תִ ְרנָׁ֣ה
כב י ַ ָׁ֣
ש ָ ִ֑פה ַ ָ֖להַב ֲח ִנָׁ֣ית ְוכִידּֽ ֹון :כד ב ַ ְָׁ֣רעַש ָ֭ ְור ֹגז יְגַמאִ֑ ָ -ארץ ְולּֽאְּ֝ -י ַאֲמִֶ֗ ין
ַא ְ
אמר האֶָ֗ ח ָ֭ ּּֽומ ָרחֹוק י ִ ָָׁ֣רי ַח מִ ְלח ָ ִָ֑מה
כִיַ֥ -קֹול שֹופָ ּֽר :כה ב ְִּ֤די ש ֹ ָ֨פר | ֘י ֹ ַ ִּ֤
ִינָׁ֣תְ ָך ַיּֽאֲבר-נִ֑ץ יִפ ְָ֖ר ֹש (כנפו) ְכנ ָָפָׁ֣יו
רּועּֽה :כו ֲָֽ֭המִ ב ָ
ש ִרים ּותְ ָ
ַ ַ֥רעַם ְּ֝ ָ
שכ ֹן
לְתימָ ּֽן :כז ִאם-עַלִ ָ֭ -פיָך יַג ִ ְָׁ֣בי ַּה ָנִ֑שר ְְּ֝ו ִֶ֗כי י ִ ַָ֥רים קִ נֹּֽו :כח ָׁ֣סלַע ָ֭ י ִ ְ
צּודּֽה :כט מִ ָ ַ֥שם ָ ּֽחפַרִ֑ -א ֹכל ְּ֝ ְלמ ָר ֶ֗חֹוק עינָ ַ֥יו
לנִ֑ן ַעּֽל-שןֶ֗ ְּ֝ -סלַע ּו ְמ ָ
ְוי ִתְ ָ
י ַבִ ּֽיטּו :ל (ואפרחו) וְאפְר ָֹחַ֥יו י ְ ַעלְעּוִ֑ ָ -דם ּובַאֲ ַ֥שר ְּ֝ ֲח ָל ִֶ֗לים ָ ָׁ֣שם הּּֽוא:
מֹוכָ֖י ַח
ֹאמּֽר :ב ָ֭ ֲהר ֹב עִם-שַ ַ ָׁ֣די י ִִ֑סֹור ִ
מ א ַו ַ ָ֖יעַן י ְהוָ ַ֥ה את-אִיֶ֗ ֹוב וַי ַ
אֱלָׁ֣ ֹו ַּה יַעֲנּֽנָה :ג ַו ַ ָ֖יעַן ִאיַֹ֥וב את-י ְה ֶ֗ ָוה וַי ֹאמַ ּֽר :ד ָׁ֣הן ָ֭קַ ֹּלתִ י ָ ָׁ֣מה
ַאחת ָ֭דִ ב ְַרתִ י וְלָׁ֣ א אּֽעֱנִ֑ה ּוְּ֝ שְ תֶַ֗ י ִם
ֲשִיב ָך ְּ֝י ָדִֶ֗ י ַ ָׁ֣שמְ תִ י לְמֹו-פִ ּֽי :ה ַ ָׁ֣
א ִ֑
ְהוָׁ֣ה אתָ֭ -אִ יֹוב (מן) (סערה) ִמַ֥ן | ְסע ֶָָ֗רה וַי ֹאמַ ּֽר:
וְלָׁ֣ א אֹוסִ ּֽיף :ו ַו ַיּֽעַן-י ָ
ז ֱאזָרָ -נָׁ֣א כְגָׁ֣בר ֲחל ִָ֑ציָך ְּ֝אשְָאל ְֶָ֗ך וְהֹודִ יעּֽנִי :ח ָ֭ ַהַאף תָ פָׁ֣ר מִשְ פ ִ ִָ֑טי
ִיענִי ל ַ ְָׁ֣מעַן תִ צְדָ ּֽק :ט ְו ִאם-ז ְָ֖רֹו ַע כָאַ֥ל | ָלְִ֑ך ּוְּ֝ ב ְֶ֗קֹול כ ַָ֥מ ֹהּו
ְּ֝תַ ְרש ֶ֗
תַ ְרעּֽם :י עֲדַ֥ה ָנָׁ֣א גָ ָּֽׁ֣אֹון ו ִָ֑ג ֹבַּה ו ְָ֖הֹוד ְוה ָ ָָׁ֣דר תִ לְבָ ּֽש :יא ָ֭ ָהפץ עב ְָׁ֣רֹות
ִיעהּו ַוה ֲָ֖ד ְֹך
ּוראַ֥ה כָלְּ֝ -ג ֶ֗אה ְו ַה ְ
ַא ִ֑פָך ְ
שפִיל ּֽהּו :יב ְר ָׁ֣אה כָל ָ֭-גאה ַה ְכנ ִ֑
יהם ח ֲָׁ֣ב ֹש ַב ָט ּֽמּון:
ש ִ ָׁ֣עים תַ ח ְָתּֽם :יג ָטמְנָׁ֣ם בע ָָפָׁ֣ר ָ ִ֑יחַד ְּ֝ ְפנ ֶ֗
ְר ָ
תֹוש ַע לְָךָׁ֣ יְמִינ ָּֽך :טו הִנהָ -נָׁ֣א ָ֭ ְבהמֹות אֲ שר-
אֹוד ָך כִ ּֽיָ֖ ִ -
יד ְוגַםֲ -א ִנַ֥י ִ֑
ע ִ ָָׁ֣שיתִ י ע ָ ִִ֑מְך ְּ֝ ָח ִֶ֗ציר ַכב ָ ַָ֥קר י ֹאכ ּֽל :טז הִנהָ -נָׁ֣א כ ֹחָׁ֣ ֹו ְבמָתְ ָנִ֑יו ְְּ֝וא ֹנֶ֗ ֹו
ִידי (פחדו) ַפח ָ ֲָׁ֣דיו י ְש ָ ֹּֽרגּו:
ִב ְ
ירי ִב ְטנֹּֽו :יז יַח ְָׁ֣פ ֹץ זְנָבָׁ֣ ֹו כְמֹוִ֑ ָ -ארז ג ָ֖
ש ִר ַ֥
אשית
ְחּושה ְּ֝ ְג ָרמֶָ֗ יו ִכמ ְִטַ֥יל ב ְַרז ּֽל :יט ָ֖הּוא ר ִ ָׁ֣
יח ָ֭ ֲעצָמָיו ֲאפ ָׁ֣
ִיקי נ ָ ִ֑
דַ ְרכיִ֑ -אל ְּ֝ ָהע ֹשֹו י ַגַ֥ש ח ְַרבֹּֽו :כ כִ ּֽיָ֭ -בּול ה ִ ָָׁ֣רים י ִשְאּוִ֑ -לֹו וְ ּֽכָלַ -ח ַי ַ֥ת
ְשחֲקּוָ -שּֽם :כא ַ ּֽתחַת-צא ֱִלַ֥ים י ִשְ ָכִ֑ב ב ְָ֖סתר קָ נָׁ֣ה ּובִצָ ּֽה:
ְּ֝ ַהש ֶָ֗דה י ַ ּֽ
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כב יְסֻכֻ ָׁ֣הּו צא ֱִלָׁ֣ים צִ ּֽל ֲִ֑לֹו ְּ֝י ְס ֶֻ֗בּוהּו ע ְַרבי-נָ ּֽחַל :כג ִּ֤הן יַע ֲָׁ֣ש ֹק ָ֭נָהָר לָׁ֣ א
יַח ְִ֑פֹוז י ִ ְב ֵַ֓טח | כִ ּֽי-י ָ ִגָ֖י ַח י ְַר ָׁ֣דן אל-פִ ּֽיהּו :כד בְעינָ ַ֥יו יִק ִָ֑חנּו
שים יִנְקָב-אָ ּֽף :כה תִ מ ְָׁ֣ש ְֹך ִל ְוי ָ ָ ָׁ֣תן ְבח ַָכִ֑ה ּוְּ֝ ב ְֶ֗חבל תַ שְ ִ ַ֥קי ַע
ְּ֝ ְב ּֽמֹו ְק ֶ֗ ִ
לְשֹנֹּֽו :כו הֲתָ ִ ָׁ֣שים ַאג ְָׁ֣מֹון ְבא ִַ֑פֹו ּוְּ֝ ב ְֶ֗חֹו ַח תִ ַ֥קֹוב לּֽחֱיֹו :כז ֲהי ְַר ָׁ֣בה
ָ֭אליָך תַ חֲנּו ִנִ֑ים ִאם-י ְדַ ָ֖בר אלָׁ֣יָך ַרכֹּֽות :כח ֲהיִכ ְָׁ֣ר ֹת ב ִ ְָׁ֣רית ע ָ ִִ֑מְך
קָחנּו ל ְָׁ֣עבד עֹולָ ּֽם :כט ַהּֽתְ שַחק-בָ֖ ֹו ַכצ ִִ֑פֹור ְְּ֝ותִ קְשְ ֶ֗רנּו
ְּ֝תִ ֶ֗
ְלנַעֲרֹותּֽיָך :ל יִכ ְָׁ֣רּו ָ֭ ָעלָיו ַחב ִ ִָ֑רים ְּ֝יח ֱֶ֗צּוהּו ָׁ֣בין כְ ּֽנַ ֲע ִנ ּֽים :לא הַ ּֽתְ מַ לָׁ֣א
עֹורֹו ּו ְב ִצל ַ ְָ֖צל דָ ִגָׁ֣ים ר ֹאשּֽ ֹו :לב שִ ים-עָלָ ַ֥יו כ ִַ֑פָך ז ְַ֥כ ֹר
בְשֻ כָׁ֣ ֹות ִ֑
תֹוסּֽף:
ְּ֝ ִמ ְל ָח ֶָ֗מה ַאלַ -
מא א הן-ת ֹ ַחל ְַ֥תֹו נִ ְכ ָ ִ֑זבָה ה ֲַגָ֖ם אלַ -מ ְר ָ ָׁ֣איו י ָֻטּֽל :ב לּֽאָ֭ -אַ ְכזָר ִכָׁ֣י
ּומַ֥י ְּ֝ ֶ֗הּוא ְלפָנַ ַ֥י י ִתְ י ַצָ ּֽב :ג ִ ָׁ֣מי ָ֭ ִהקְ דִ ימַ נִי וַאֲ שַלִ֑ם ַ ָ֖תחַת כָל-
ְעּורנּו ִ
י ִ֑
בּורֹות ו ִ ְָׁ֣חין
ַשָמי ִם לִי-הּּֽוא :ד (לא)-לֹּֽוַ-אח ִ ֲַ֥ריש ב ָ ִַ֑דיו ּו ְדבַרְ ְּ֝ -ג ֶ֗
ה ַ ָׁ֣
ְבּושֹו בְכַ֥פל ְִּ֝רסְנֶ֗ ֹו ִ ָׁ֣מי יָבֹּֽוא :ו דַ ל ְָׁ֣תי ָ֭ ָפנָיו
ע ְרכֹּֽו :ה מִ ּֽי ָ֭-גִלָה פְנָׁ֣י ל ִ֑
חֹותם
ִיבֹות ָ
שִנָׁ֣יו אימָ ּֽה :ז ָ֭ ַגאֲ וָה אֲ פ ָׁ֣
ִיקי ָמּֽגִ ִנִ֑ים ְּ֝ ָסגֶ֗ ּור ָ ַ֥
ִ ָׁ֣מי פ ִִ֑ת ַח ְסב ָ֖
ְָאחַ֥יהּו
צָ ּֽר :ח א ָ ָׁ֣חד בְא ָ ָׁ֣חד י ִַגִ֑שּו ְְּ֝ו ֶ֗רּו ַח לא-י ָבַ֥ ֹוא בּֽיניהּֽם :ט אִיש-ב ִ
י ְדֻ ָ ִ֑בקּו ְּ֝י ִתְ ַלכ ְֶ֗דּו וְלָׁ֣ א י ִתְ פ ָ ָּֽרדּו :י ָ֭ ֲֽעטִיש ֹתָ יו ָ ָׁ֣תהל ִ֑אֹור ְְּ֝ועי ֶָ֗ניו
ִידֹודי ְּ֝ ֶ֗אש י ִתְ מַלָ ּֽטּו:
ְכ ַע ְפעַפיּֽ ָ -
שחַר :יא ָ֭ ִמפִיו ַלפ ִ ָׁ֣
ִידים יַה ֲִ֑לכּו כ ַ֥
ִיריו יצָׁ֣א ע ָ ִָ֑שן כ ְָ֖דּוד נָפָׁ֣ ּו ַח וְַאג ְּֽמ ֹן :יג ָ֭נַפְשֹו גח ִָלָׁ֣ים תְ ל ִַ֑הט
יב ָ֭ ִמנְח ָ
ְְּ֝ו ֶַ֗להַב מִ ִפַ֥יו יצּֽא :יד ָ֭בְ ּֽ ַצּוָארֹו י ִָלָׁ֣ין ִ֑ע ֹז ּוְּ֝ ְל ָפ ֶָ֗ניו תָ ַ֥דּוץ דְ ָאבָ ּֽה:
טו ַמפְלָׁ֣י בְשָ ָׁ֣רֹו דָ ִ֑בקּו י ָצַ֥ ּוק ְּ֝ ָע ֶָ֗ליו בַל-י ִ ּֽמֹוט :טז ָ֭ ִלבֹו י ָצָׁ֣ ּוק כְמֹוִ֑ ָ -אבן
ְְּ֝וי ֶָ֗צּוק כ ְָׁ֣פלַח תַ חְתִ ּֽית :יז ָ֭ ִמשתֹו י ָגָׁ֣ ּורּו א ִלִ֑ים ְּ֝מִ שְ ב ִֶָ֗רים י ִתְ ח ַָטּֽאּו:
יח ַמשִיגָׁ֣הּו ָ֭חרב ב ְִלָׁ֣י תָ ִ֑קּום ֲח ִנָ֖ית ַמ ָ ָׁ֣סע וְשִ ְר ָי ּֽה :יט יַח ְָׁ֣ש ֹב ל ְָׁ֣תבן
ְחּושּֽה :כ לּֽא-יַב ְִריחַ֥נּו בןִ֑ ָ -קשת ְּ֝ ְלקֶַ֗ ש
ב ְַרזִ֑ל ל ְָ֖עץ ִרקָבָׁ֣ ֹון נ ָ
ש ֶַ֗חק ל ַ ְָׁ֣רעַש
תֹותח ְְּ֝וי ִ ְ
נ ְהפְכּו-לַ֥ ֹו ַאבְניּֽ ָ -קלַע :כא ָ֭ ְכקַש נחְשְבָׁ֣ ּו
ָ ִ֑
קמג
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כִידּֽ ֹון :כב ָ֭תַ חְתָ יו ח ַָׁ֣דּודי ָ ִ֑חרש י ְִר ַ ָ֖פד ח ָָׁ֣רּוץ עֲלי-טִ ּֽיט :כג י ְַר ִ ָׁ֣תי ַח
מְצּולה ְּ֝ ֶ֗י ָם י ִ ַָ֥שים כַמ ְרק ָָחּֽה :כד ָ֭ ַאח ֲָריו י ִ ָָׁ֣איר נ ִ ִָ֑תיב יַח ְָ֖ש ֹב
כ ִ ַָׁ֣סיר
ָ ִ֑
תְ הָׁ֣ ֹום לְשיבָ ּֽה :כה אּֽין-עַל-עָפָ ַ֥ר ָמש ְִ֑לֹו ְּ֝הע ֶָ֗שּו ִל ְבלִיָ -חּֽת :כו אּֽת-
שחַץ:
כָל-ג ַָ֥ב ֹ ַּה י ִ ְר ִ֑אה ְּ֝ ֶ֗הּוא ָׁ֣מלְך עַל-כָל-בְניּֽ ָ -
תּוכִ֑ל
מב א ַו ַ ָ֖יעַן אִ יַֹ֥וב את-י ְה ֶ֗ ָוה וַי ֹאמַ ּֽר :ב (ידעת) ָ֭ י ָדַ עְתִ י כִיָׁ֣ -כ ֹל ָ
וְלא-יִב ָָ֖צר ִממְָךָׁ֣ מְ זִמָ ּֽה :ג ִ ִּ֤מי ֨זה | ַמע ְִלַ֥ים ע ֶָ֗צה בְ ּֽ ִֶ֫לי ָ ַ֥דעַת לָכָׁ֣ן
ָאבין נִ ְפל ַָ֥אֹות ְּ֝מִ ֶ֗מנִי וְלָׁ֣ א א ָדּֽע :ד ְשּֽמַ ּֽע ָ֭-נָא וְָאנ ִֹכָׁ֣י
ָ֭ ִהגַדְ תִ י וְלָׁ֣ א ִ ִ֑
ש ַמע ִ ְִ֑תיָך ְְּ֝ועַתֶָ֗ ה עי ִנַ֥י
ְשמַעַ֥ -א ֹזן ְ
ֲאדַ ִ֑בר ְּ֝אשְָאל ְֶָ֗ך וְהֹודִ יעּֽנִי :ה ל ּֽ
ָראָ ּֽתְ ָך :ו עַלָ֭ -כן אמ ַ ְָׁ֣אס ְונ ַ ִִ֑חמְ תִ י עַל-עָפָ ַ֥ר וָאּֽפר :ז ַוי ְ ִֶ֗הי ַא ַ֨חר דִ ֹ֧בר
ִיפָׁ֣ז
י ְהוָ ֶ֛ה את-הַדְ ב ִ ַָ֥רים ה ָָ֖אלה אל-אִיִ֑ ֹוב ו ַ֨י ֹאמר י ְה ֶּ֜ ָוה אלֱ -אל ַ
ְכֹונָ֖ה
הַתּֽי ָמ ִֶ֗ני ח ָָ֨רה אַ ִפִּ֤י ְב ָ֙ך ּו ִבשְנָׁ֣י ר ָ֔עיָך ִ֠ ִכי לָׁ֣ א דִ ב ְַרתַ֥ם אלַ ֶ֛י נ ָ
ְכ ַעב ְִדַ֥י ִאי ֹּֽוב :ח ְועַתֵָ֡ ה ְקחּּֽו-לָכָׁ֣ם שִ ב ְָעּֽה-פ ִָרים֩ וְשִ ְב ָ֨עה אי ִֶּ֜לים
ִיתם עֹולָה֙ בַ ּֽעַדְ ָ֔כם ְו ִאיָֹׁ֣וב ַעבְדִָ֔ י
ּולְכָׁ֣ ּו | אלַ -עב ִ ְָׁ֣די אִיֶ֗ ֹוב ְו ַה ֲעל ִּ֤
י ִתְ פַלָ֖ל עֲליכִ֑ם ִכֹ֧י ִאם-פ ָָנָׁ֣יו א ֶ֗שָ א ְל ִבל ְ֞תִ י ע ֲִּ֤שֹות עִמָ כם֙ נְ ָב ָָ֔לה ִ֠ ִכי
ְכֹונָ֖ה ְכ ַעב ְִדַ֥י אִ י ֹּֽוב :ט וַילְכ ּ֩ו אֱ לִי ַ֨פז הַתּֽימָ ִֶּ֜ני
לָׁ֣ א דִ ב ְַרתַ֥ם אלַ ֶ֛י נ ָ
ְהוִ֑ה
יהם י ָ
ֲשר דִ בַ֥ר אֲל ָ֖
ּו ִבל ַ ְָׁ֣דד הַשּו ִֶ֗חי צ ֹ ַפ ֙ר ה ַ ַָׁ֣נ ֲעמָתִָ֔ י וַ ּֽיַע ֲָ֔שּו ַכא ֶ֛
שבָׁ֣ ּות אִיָ֔ ֹוב
שב את(-שבית) ְ
ְהוָ֖ה את-פְנַ֥י ִאי ֹּֽוב :י וַ ּֽיה ֶ֗ ָוה ִ֚ ָ
ַוי ָ ִַ֥שא י ָ
ֲשר לְאִיָ֖ ֹוב לְמִ שְנ ּֽה:
בְהִ ּֽתְ פַ ּֽלְלָ֖ ֹו ב ַ ְָׁ֣עד ר ִ֑עהּו ַוֹ֧י ֹסף י ְהוָ ֶ֛ה את-כָל-א ַ֥
יא ַוי ָָׁ֣ב ֹאּו ִ֠אלָיו כָל-א ָ֨חיו ְוכָל(-אחיתיו) ַאחְיֹותֶָּ֜ יו ְוכָל-י ֹדְ ָ ָׁ֣עיו ְל ָפ ִֶ֗נים
וַי ֹאכ ְ֨לּו ע ִָׁ֣מֹו לחם֮ בְביתֹוְ֒ ַוי ָנֻ ִּ֤דּו ל ֹ֙ו ַויְנַח ֲָׁ֣מּו א ָֹ֔תֹו ִ֚ ַעל כָלָׁ֣ ָ -ה ָר ָָ֔עה
יטה א ָָ֔חת וְאִֶ֕ יש נַ֥זם
אֲשר-ה ִבַ֥יא י ָ
ְהוָ֖ה ע ָָלִ֑יו ַוי ִתְ נּוֶ֗ -לֹו ִ֚אִ יש קְ שִ ָ ָׁ֣
ז ָ ָָ֖הב א ָחּֽד :יב וַ ּֽיה ֶ֗ ָוה ב ַ ֶ֛רְך אתַ-אח ִ ֲַ֥רית אִיָ֖ ֹוב מראשִ ִ֑תֹו וַ ּֽיְהִיֵ֡ -לֹו
שר ֶּ֜אלף ֶ֗צ ֹאן ו ְִּ֤ששת ֲא ָלפִים֙ גְמַ ִָ֔לים וְאּֽלף-צַ֥מד ב ָ ָָ֖קר
ַאר ָבעָה֩ ָע ֨ ָ
ְ
שב ָ ְַ֥ענָה ָב ִנָ֖ים וְשָלַ֥ ֹוש ָבנֹּֽות :יד ַוי ִקְ ָ ִּ֤רא
וְאַ֥לף אֲתֹונֹּֽות :יג וַ ּֽיְהִי-לֶ֛ ֹו ִ
קמד

לתשעה באב

מנחה

נר מערבי

ִישית ַ֥קרן
ִיעה ו ְַ֥שם הַשְ ל ִ ָ֖
שם-הָ ַּֽא ַח ֙ת י ְ ִמי ָָ֔מה ו ְַ֥שם הַש ִנָ֖ית קְ צ ָ ִ֑
ַהפּּֽוְך :טו ו ְ֨לא נִמְ ֶָּ֜צא נ ִ ַָ֥שים י ָפֶ֛ ֹות ִכבְנַ֥ ֹות אִיָ֖ ֹוב ְבכָל-ה ָ ִָ֑ארץ ַוי ִ֨תן
ל ָֹ֧הם אֲ בִיהֶ֛ם נַח ֲָלָ֖ה ב ְַ֥תֹוְך אֲחיהּֽם :טז ַוי ִ ְִּ֤חי אִיֹו ֙ב אַ ּֽחֲריָ֔ -ז ֹאת מאָ ַ֥ה
ַארב ָ ָָ֖עה
ְַארב ִ ָָ֖עים ש ָָנִ֑ה (וירא) ַוי ְִר ֶ֗אה אתָ -בנָי ֙ו וְאת-בְנָׁ֣י ָב ָָ֔ניו ְ
ו ְ
ד ֹּֽרֹות :יז ַו ָיָׁ֣מָ ת אִ יָ֔ ֹוב ז ָָ֖קן ּושְבַ ַ֥ע י ָמִ ּֽים( :פפפ)

תפלת מנחה
מתעטפים בטלית ומניחים תפילין .ויושבים על כסאות וספסלים כבשאר הימים.
(לפני שיתעטף בטלית גדול יברך)

בָׁרּוְך אַתָ ה י ְה ֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר קִ דְ שָ נּו בְמִ צְֹותָ יו
ִו ִצּוָנּו ְלהִתְ עַטף ְבצִיצִית:
(לפני שיקשור התפילין בזרועו – יברך ויכוון לפטור גם את התפילין של ראש)

בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר קִ דְ שָ נּו בְמִ צְֹותָ יו
ְו ִצּוָנּו ְל ָהנִי ַח תְ ִפלִין:
(לאחר הנחת התפילין יאמר שתי פרשיות אלו ,ואם אינו יכול לאומרם – יאמרם לאחר התפילה לפני חליצת התפילין)

ַויְּדַ בֵר י ְהֹוָה אל מ ֹשה לאמ ֹר :קַדֶ ש לִּי כָל בְכֹור פטר כָל
רחם ִבבְני יִש ְָראל בָָאדָ ם ּו ַבבְהמָה לִי הּוא :וַי ֹאמר מ ֹשה אל
ָהעָם זָכֹור את הַיֹום הַזה אֲשר יְצָאתם מִמִ צ ְַרי ִם מִבית ֲעבָדִ ים
כִי בְח ֹזק י ָד הֹוצִיא י ְהֹוָה אתְ כם מִזה וְלא יָאכל חָמץ :הַיֹום
אַתם יֹצְאִים בְח ֹדש הָָאבִיבְ :ו ָהי ָה כִי יְבִיאֲ ָך י ְהֹוָה אל ארץ
ַה ְכנַ ֲענִי ְו ַהחִתִ י ְו ָהאֱמ ִֹרי ְו ַה ִחּוִי ְו ַהי ְבּוסִי אֲשר נִשְ בַע לַאֲב ֹתיָך
לָתת לְָך ארץ זָבַת ָחלָב ּודְ בָש ְו ָעבַדְ תָ את ָהעֲב ֹדָ ה הַז ֹאת בַח ֹדש
ש ְבעַת יָמִים ת ֹאכַל מַצ ֹת ּובַיֹום הַשְ בִיעִי חַג לַיהֹוָה :מַ צֹות
הַזהִ :
ש ְבעַת ַהיָמִים וְלא י ָראה לְָך חָמץ וְלא י ָראה לְָך
יָאכל את ִ
קמה
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שְא ֹר ְבכָל ְגבֻלָךְ :ו ִהגַדְ תָ ְל ִבנְָך בַיֹום הַהּוא לאמ ֹר ַבעֲבּור זה
ָעשָה י ְהֹוָה לִי בְצאתִ י ִמ ִמצ ְָרי ִםְ :ו ָהי ָה לְָך לְאֹות עַל י ָדְ ָך
תֹורת י ְהֹוָה ְבפִיָך כִי ְבי ָד ֲחזָקָ ה
ּו ְלזִכָרֹון בין עיניָך ְל ַמעַן תִ הְיה ַ
שמ ְַרתָ את ַהחֻקָ ה הַז ֹאת לְמֹועֲדָ ּה
הֹו ִצאֲָך י ְהֹוָה ִמ ִמצ ְָרי ִםְ :ו ָ
ִמיָמִים יָמִימָה:
ְּו ָׁהיָׁה כִּי יְּבִּאֲ ך י ְהֹוָה אל ארץ ַה ְכנַ ֲענִי כַאֲשר נִשְ בַע לְָך
ְו ַלאֲב ֹתיָך ּונְתָ נָּה לְָךְ :ו ַה ֲעב ְַרתָ כָל פטר רחם לַיהֹוָה ְוכָל פטר
שגר בְהמָה אֲ שר יִהְיה לְָך ַהזְכ ִָרים לַיהֹוָהְ :וכָל פטר חֲמ ֹר
תִ פְדה בְשה ְואִם לא תִ פְדה ַוע ֲַרפְתֹו וְכ ֹל בְכֹור ָאדָ ם ְבבָניָך
שָאלְָך ִבנְָך מָ חָר לאמ ֹר מַ ה ז ֹאת וְָאמַ ְרתָ אלָיו
תִ פְדהְ :ו ָהי ָה כִי י ִ ְ
בְח ֹזק י ָד הֹוצִיָאנּו י ְהֹוָה ִמ ִמצ ְַרי ִם מִבית ֲעבָדִ יםַ :ויְהִי כִי הִקְשָה
שלְחנּו ַויַהֲר ֹג י ְהֹוָה כָל בְכֹור בְארץ מִ צ ְַרי ִם מִ בְכ ֹר ָאדָ ם
פ ְַרע ֹה ְל ַ
ְועַד בְכֹור בְהמָה עַל כן ֲאנִי ז ֹב ַח לַיהֹוָה כָל פטר רחם ַהזְכ ִָרים
ְוכָל בְכֹור ָבנַי אפְדהְ :ו ָהי ָה לְאֹות עַל י ָדְ כָה ּולְטֹוטָפ ֹת בין עיניָך
כִי בְח ֹזק י ָד הֹוצִיָאנּו י ְהֹוָה ִמ ִמצ ְָרי ִם:
ּורחִימּו ּודְ חִילּוְ ,ליַחֲדָ א שם יּוד ק"י
ּורחִימּוְ ,
שכִינְתּה ,בִדְ חִילּו ְ
לְּשֵ ם יִּחּוד קּודְ שָא ב ְִריְך הּוא ּו ְ
ש ָראל .הִנה ֲאנַחְנּו ָבאִים ְלהִתְ פַלל תְ ִפלַת ִמנְחָה שתִ קן
ְבוָא"ו ק"י ְבי ִחּודָ א שְ לִים בְשם כָל יִ ְ
שּה ְבמָקֹום עלְיֹון,
י ִ ְצחָק ָאבִינּו ָעלָיו הַשָ לֹום ,עִם כָל ַה ִמ צְֹות ַהכְלּולות בָּה ,לְתַ קן את ש ְָר ָ
בֹוראנּו .וִיהִי נֹעַם אֲדנָי אֱלהינּו עָלינּוּ .ו ַמעֲשה י ָדינּו
ַלעֲשות נַחַת רּו ַח לְיֹוצְרנּו ְו ַלעֲשֹות ְרצֹון ְ
כונְנָה עָלינּוּ .ו ַמעֲשה י ָדינּו כונְנהּו:

ְנֹותיָך
ַל ְּמנ ֵ ֵַּ֥צ ַח ַעּֽלַ -הג ִ ִִ֑תית ִלבְניַ֥ -ק ֹ ַרח ִמז ְמּֽ ֹור :מַה-י ְדִ ַ֥ידֹות מִ שְ כ ֶ֗
ש ֮י ְל ַחצ ְ֪רֹות י ְֶ֫הוָ ַ֥ה ל ִִבַ֥י
י ְהוָ ַ֥ה ְצ ָב ּֽאֹות :נִ ְכ ְס ֵָ֬פה ְוגַםָ -כ ְל ָ֨תה | נַ ְפ ִ
ש ִ ִ֑רי ְּ֝י ְ ַרנְנֶ֗ ּו ָׁ֣אל אּֽלָ -חּֽי :גַם-צ ִ֨פֹור | מָ ֪ צְָאה ֵַ֡בי ִת ּודְ ִּ֤רֹור | ַ֥קן לָּה֮
ּו ְב ָ
ְהוָׁ֣ה ְצב ִָ֑אֹות ְּ֝מַ ְל ִֶ֗כי ואלהָ ּֽי:
אֲשר֪ ָ -שתָ ה אפ ְֶ֫ר ֹחַ֥י ָה אּֽתִ ָ֭ -מזְבְחֹותיָך י ָ
יתָך ְּ֝ ֶ֗עֹוד ְי ּֽ ַהלְלַ֥ ּוָך סּֽלָה :אַ שְ ָׁ֣רי ָ֭אָ דָ ם עֹּֽוז-לַ֥ ֹו ָ ִ֑בְך
ָ֭ ַא ְ
שרי יֹוש ְָׁ֣בי ב ִ֑
קמו
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ְּ֝ ְמס ִֶ֗לֹות ִב ְלבָבָ ּֽם :עֹב ְִּ֤רי | ב ְָׁ֣עמק ָ֭ ַה ָבכָא מַ ְע ָיָׁ֣ן י ְשִ ִ֑יתּוהּו גַםְ ְּ֝ -ב ָר ֶ֗כֹות
אֱלהים ְב ִצי ֹּֽון :י ְ֘ה ָוִּ֤ה
יַעְטַ֥ה ּֽ
מֹורה ָ֭ :ילְכּו מ ַ ָׁ֣חי ִל אלִ֑ ָ -חי ִל י ָר ָ֖אה אלָׁ֣ ִ -
להי יַע ֲָׁ֣ק ֹב סּֽלָהָ ָ֭ :מגִננּו
אֱלהים ָ֭ ְצבָאֹות ִ
ִ ָׁ֣
ש ְמ ָ ָׁ֣עה תְ ִפל ִ ִָ֑תי הַאֲ ִ֨זינָה אֱ ָ֖
להים ְְּ֝וה ֶַ֗בט פְנָׁ֣י ְמשִיחָּֽךִ :כִּ֤י טֹּֽוב-יַֹ֥ום ַבחֲצ ֶ֗ריָך ֶ֫מ ָאַ֥לף
ְר ָׁ֣אה ֱא ִ ִ֑
אֱלהי ְּ֝ ִמ ֶ֗דּור בְָאהֳליּֽ -רשַ עִ :כִּ֤י ֨שמש |
ָב ֶַ֗ח ְרתִ י ָ֭ ִהסְתֹופף ב ְָׁ֣בית
ַ ִ֑
ְהוִ֑ה לַ֥ א י ִמְ נַעֶ֗ ְּ֝ -טֹוב לַ ּֽהֹל ְִכַ֥ים
ּומָג ֮ן י ְהוָ ֪ה ֱא ֶ֫ל ִהַ֥ים ָׁ֣חן ָ֭ ְוכָבֹוד י ִָׁ֣תן י ָ
בְתָ מִ ּֽים :י ְהוָ ַ֥ה ְצב ִָ֑אֹות אַ ּֽשְ ַ֥רי ְּ֝אָ דֶָ֗ ם ב ַֹ֥ט ַח בָ ְּֽך:
ש ָר ָ֔אל וְאָ ּֽ ַמ ְר ָ ָ֖ת
אמ ֹרַ ִ֚ :צו את-בְנָׁ֣י י ִ ְ
ַויְּדַ ֵ ֵּ֥בר י ְה ָ ֹוָ֖ה אל-מ ַֹ֥שה ל ּֽ
שי ִ֚ רי ַח ִנ ּֽיח ֹ ִָ֔חי תִ שְ ְמ ֶ֕רּו ְלהַקְ ִ ַ֥ריב ִלָ֖י
אֲל ִ֑הם אתָ -ק ְר ָב ִ֨ני ַל ְח ִֶּ֜מי לְאִ ֶ֗ ַ
ֲשר תַ ְק ִ ָ֖ריבּו לַ ּֽיה ָ ֹוִ֑ה ְכ ָב ִ֨שים
בְמּֽ ֹועֲדּֽ ֹו :וְאָ ּֽמ ְַר ָ ָׁ֣ת ל ָָ֔הם ִ֚זה ָהּֽאִ ָ֔שה א ַ֥
שנַ ַ֥י ִם לַיָ֖ ֹום ע ֹלָ ַ֥ה תָ מִ ּֽיד :את-הַכַ֥בש א ָ ָ֖חד
ִימֶ֛ם ְ
בְנ ּֽי-ש ָָנֹ֧ה תְ מ ִ
ִירית
ַ ּֽתע ֲָׁ֣שה ב ִַ֑ב ֹקר וְא ֙ת הַכָׁ֣בש הַש ִָ֔ני ַ ּֽתע ֲָ֖שה בַ֥ין הָ ּֽע ְַרבָ ּֽי ִם :וַ ּֽ ֲעש ִ ֹ֧
ִיעַ֥ת הַהִ ּֽין :ע ַֹלָ֖ת
ְשמן כ ִ ָָ֖תית ְרב ִ
הָ ּֽאיפָ ֶ֛ה ָ֖ס ֹלת ְל ִמנ ָ ְִ֑חה בְלּולָ ֶ֛ה ב ַ֥
ִיעת
תָ ִ ִ֑מיד הָ ּֽ ֲע ֻ
ִשה לַ ּֽיה ֹוָ ּֽהְ :ונִסְכ ֹ֙ו ְרב ִ ָׁ֣
שי ָה֙ ב ַ ְָׁ֣הר סִי ַָ֔ני ל ְָׁ֣רי ַח נ ִָ֔יח ֹ ַח א ָ֖
ַה ִָ֔הין לַכָ֖בש הָ ּֽא ָ ִ֑חד ב ֶַ֗ק ֹדש הַסְֶ֛ך נַ֥סְך ש ָכָ֖ר לַ ּֽיה ֹוָ ּֽה :וְא ֙ת הַכָׁ֣בש
אִשה
הַש ִָ֔ני ַ ּֽתע ֲָ֖שה ָׁ֣בין הָ ּֽע ְַר ָ ִ֑בי ִם ְכ ִמנְ ַ֨חת ה ִַּ֤ב ֹקר ּו ְכנִסְכ ֹ֙ו ַ ּֽתע ֲָ֔שה ֶ֛
ִיח ֹ ַח לַ ּֽיה ֹוָ ּֽה:
ַ֥רי ַח נ ָ֖
אַ תָׁ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו שהִקְ טִירּו אֲבֹותינּו ְלפָניָך את קְט ֹרת
ַה ַסמִים ִבזְמַן שבית ַה ִמקְדָ ש ַקי ָם ,כַאֲשר ִצּוִיתָ אֹותָ ם עַל י ַד
ְתֹורתָ ְך:
מ ֹשה נְבִיאְָך ַככָתּוב ב ָ
וַיֹּ֩א ֶמ ֹּ֩ר י ְה ֹ֨ ָוה אל-מ ֶֹּ֜שה ַקח-לְָךָׁ֣ סַמִֶ֗ ים נ ָ ִָּ֤טף | ּוש ְ֨חל ֙ת וְח ְל ְב ָָ֔נה
ס ִ ַָ֖מים ּולְב ָֹנָׁ֣ה ז ַָכִ֑ה בַ ַ֥ד ב ַ ְָ֖בד ִיּֽהְי ּֽהְ :וע ִ ִָּ֤שיתָ א ֹתָ ּה֙ ק ְָ֔ט ֹרת ָ֖ר ֹקַח
ְש ַחק ָ ְָׁ֣ת מִ ֘מנ ָ֘ה הָד ְ֒ק וְנָ ּֽתַ תָ֨ ה
רֹוק ַח ְממ ָֻלָ֖ח טָהַ֥ ֹור ּֽק ֹדש :ו ָ ּֽ
מַ ּֽע ֲָׁ֣שה ִ֑
קמז
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ֲשר ִאּוָעַ֥ד לְָךָ֖ ָ ִ֑שמָה ַ֥ק ֹדש
ִמ ֶּ֜מנָה ִלפְנִּ֤י הָ ּֽעדֻ ֙ת ב ְָׁ֣א ֹהל ָ֔
מֹועד א ֶ֛
קְט ֹרת ס ִ ִַ֑מים
ִקְטיר עָלָ ֶ֛יו אַ ּֽה ֲָ֖ר ֹן ָׁ֣
ָ ּֽקדָ ִ ָ֖שים תִ הְי ַ֥ה לָכ ּֽם :וְנ ֱא ַמרְ :וה ִ ַ֥
ִירנָהּ :ובְהַ ּֽע ֲ֨לת אַ ּֽה ֲֹ֧ר ֹן
ב ַָׁ֣ב ֹקר ב ֶַ֗ב ֹקר בְהּֽיטִיבֶ֛ ֹו את-הַנ ָ֖ר ֹת י ַקְ ט ּֽ
ְהֹוָ֖ה
ִירנָה ק ְֹ֧ט ֹרת תָ ִמֶ֛יד ִלפְנַ֥י י ָ
את-הַנ ֶ֛ר ֹת בַ֥ין הָ ּֽע ְַר ַ ָ֖בי ִם י ַ ְקט ִ֑
לְד ֹּֽר ֹתיכ ּֽם:
תָׁ נּו ַר ָׁבנָׁןִ ,פטּום ַהקְט ֹרת כיצַד? שְלש מאֹות וְשִשִים ּושְ מֹונָה
ששִים ַוחֲמִשָה כְמִ נְי ַן י ְמּות ַהחַמָ ה,
ָמנִים הָיּו בָּה ,שְלש מאֹות ְו ִ
מָנה ְבכָל יֹוםַ ,מ ֲחצִיתֹו בַב ֹקר ּו ַמ ֲחצִיתֹו ַבעָרבּ .ושְלשָה מָ נִים
י ְת ִרים ,שמהם ַמ ְכנִיס כ ֹהן גָדֹול וְנֹוטל מהם מָלא ָח ְפנָיו בְיֹום
ִיפּורים ,כְדי לְקַים
ָהכִיפּוריםַ ,מ ֲחז ִָירן ְל ַמכְתשת בְערב יֹום ַהכ ִ
מנ ִים הָיּו בָּה ,וְאלּו הן( :טוב
ִמ ְצוַת דַ קָה מִן הַדַ קָה .וְַאחַד ָעשָר ַס ָ
למנותם בפרקי אצבעות יד ימין) א ַהצ ֳִּרי ב ְו ַהצִפֹורן ג ְוהַח ְל ְבנָה ד ְו ַהלְבֹונָה,
בעִים מָנה .ה מֹור ,ו ּוקְ צִיעָה ז וְשִב ֹלת נ ְרדְ ח
שְ
ש ְבעִים ִ
שקַל ִ
ִמ ְ
ששָה עָשָ ר מָנה .ט ק ֹשְט שְנים
ששָה ָעשָר ִ
שקַל ִ
ְוכ ְַרכ ֹםִ ,מ ְ
בֹורית כ ְַרשִינָה,
ִ
ָעשָר ,י קִלּופָה שְלשָה ,יא ִקנָמֹון תִ שְ עָה.
שעָה ַקבִין .יין ַקפ ְִריסִיןְ ,סאִין תְ לָת וְקַ בִין תְ לָתָ א .וְאִם לא
תִ ְ
ָמצָא יין ַקפ ְִריסִין ,מבִיא ֲחמַר ִחוָר עַתִ יק .מלַח סְדֹומִית ,רֹובַע.
ַמעֲלה ָעשָן ,כָל שהּואִ .רבִי נָתַ ן ַה ַב ְבלִי אֹומרַ :אף ִכפַת ַהי ְַרדן
כָל שהִיא .אִ ם נָתַ ן בָּה דְ בַשְ ,פ ָסלָּה .וְאִם חִסר ַאחַת מִ כָל
ַס ֲממָניהַָ ,חי ָב מִ יתָ ה:
ַרבָׁן שִּ מְּעֹון בן ַג ְמלִיאל אֹומרַ :הצ ֳִרי אינֹו אלָא שְ ָרף הַנֹוטף
בֹורית כ ְַרשִינָה ְלמָה הִיא בָָאה? כְדי לְשַ פֹות בָּה
מעֲצי ַה ְקטָףִ .
את ַהצִפֹורן ,כְדי שתְ הא נָָאה .יַי ִן ַקפ ְִריסִין לְמַה הּוא בָא? כְדי
שרֹות בֹו את ַהצִפֹורן ,כְדי שתְ הא ַעזָהַ .והֲלא מִי ַרגְ ַלי ִם יָפִין
ִל ְ
קמ
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לָּה ,אלָא שאין ַמ ְכנִיסִין מִי ַרגְ ַלי ִם ַבמִקְ דָ ש ,מִ פְני ַהכָבֹוד:
תַ נְּיָׁאִ ,רבִי נָתַן אֹומר :כְשהּוא שֹוחק אֹומר ,הָדק היטב ,היטב
שמִיםִ .פטְמָּה ַל ֲחצָאִין כְש ָרה.
הָדקִ ,מפְני שהַקֹול י ָפה ַל ְב ָ
ש ַמעְנּוָ .אמַר ִרבִי י ְהּודָ ה :זה ַה ְכלָל ,אִ ם
שלִיש ּול ְָרבִיעַ ,לא ָ
ְל ָ
ְכמִדָ תָ ּה כְש ָרה ַל ֲח ָצאִיןְ .ו ִאם חִסר ַאחַת מִ כָל סַמֲמָניהַָ ,חי ָב
מִיתָ ה.
ששִים אֹו לְשִ ְבעִים שָ נָה ָהי ְתָ ה בָָאה
תָׁ נֵי בַר ַקפ ָָׁׁראַ :אחַת ְל ִ
ִירי ִם ַל ֲח ָצאִין .וְעֹוד תָ ני בַר ַקפ ָָרא :אִלּו ָהי ָה נֹותן בָּה
של ש ַ
ק ְָרטֹוב של דְ בַש ,אין ָאדָ ם י ָכֹול ַלעֲמ ֹד מִ פְני ריחָּהְ .ולָמָה אין
ַתֹורה ָאמְ ָרה :כִי כָל שְא ֹר ְוכָל
ְמע ְָרבִין בָּה דְ בַשִ ,מפְני שה ָ
דְ בַש לא תַ ְקטִירּו מִמנּו אִשה לַיהֹוָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות עִמָנּו מִ שְ גָב
לָנּו אֱלהי יַעֲק ֹב סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות אַשְ רי ָאדָ ם ב ֹט ַח בְָך :י ְהֹוָה
הֹושִיעָה הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום ק ְָראנּוְ :וע ְָרבָה לַיהֹוָה מִ נְחַת י ְהּודָ ה
שנִים קַדְ מֹנִיֹות:
וִירּושָלָ ִם כִימי עֹולָם ּו ְכ ָ
אַ שְּ ֵרי יֹושְבי ביתָך עֹוד י ְ ַהלְלּוָך סלָה :אַ שְ ָׁ֣רי ָ֭ ָהעָם ש ָ ָׁ֣ככָה ִ֑לֹו
אֱלֹוהי ה ִַ֑מלְך
אַ ּֽ ְ
ַ ָׁ֣
ש ַ֥רי ְּ֝ ָה ֶָ֗עם שי ֲהוָ ַ֥ה אֱלהָ ּֽיו :תְּ ִּה ִָׁ֗לה לְדֶָ֫ ִוַ֥ד אֲ רֹומִ מְָךָׁ֣
מְָך לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽדְּ :בכָל-יַֹ֥ום ֲאב ֲָר ִ֑כ ָך וַאֲ ַהלְלָ ַ֥ה ְּ֝שִ מְ ֶָ֗ך
ַו ֲאב ֲָרכָ ַ֥ה ְּ֝שִ ֶ֗
ְהוָׁ֣ה ּומְ ה ָֻלָׁ֣ל מ ְִ֑א ֹד ְְּ֝ו ִלגְדֻ ל ֶָ֗תֹו ָׁ֣אין חּֽקרִ֣ :דֹור
לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽדָׁ :ג ִּ֤דֹול י ָ
הֹודָך וְדִ ב ְָ֖רי
ָ֭ ְלדֹור י ַ ָׁ֣
ְשַבח ַמע ֲִ֑שיָך ּוג ְָ֖בּור ָֹׁ֣תיָך י ַ ִג ּֽידּוֲ ַ֭ :הדַ ר כְבָׁ֣ ֹוד ִ֑
ֹאמרּו ּוגְדּולָתְ ָךַ֥ ֲא ַספ ְּֽרנָה:
ְאֹותיָך ָא ִשּֽיחָהֶ :ו ֱעזָּׁ֣וז ְ
נִ ְפל ָׁ֣
נֹורא ָֹׁ֣תיָך י ִ֑
ְהוִ֑ה אַ֥רְך
ֵ ִ֣זכר ַרב-טּובְָךָׁ֣ י ִ ִַ֑ביעּו ְוצִדְ קָתְ ָךַ֥ י ְַרנ ּֽנּוַ :חנָׁ֣ ּון ו ְַרחָׁ֣ ּום י ָ
ְּ֝ ַא ֶַ֗פי ִם ּוגְדָ לָ -חּֽסד :טֹוב י ְהוָ ַ֥ה ל ִַ֑כ ֹל ְְּ֝ו ַרחֲמֶָ֗ יו עַל כָל מַ ע ֲָשּֽיו :י ָֹׁ֣ודּוָך
ֹאמרּו
ָ֭ י ְהוָה כָל ַמע ֲִ֑שיָך ְַּ֝ו ֲחס ֶ֗
ִידיָך י ְ ָב ֲרכּּֽוכָהְּ :כבָׁ֣ ֹוד מַ לְכּותְ ָךָׁ֣ י ִ֑
קמט
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הֹודי ַע | ִלבְנָׁ֣י ָ֭ ָהָאדָ ם גְבּור ָ ִֹ֑תיו ּוְּ֝ כ ְֶ֗בֹוד ה ַ ֲָׁ֣דר
ּוג ָ
ְבּורתְ ָךַ֥ י ְדַ בּֽרּוְּ :ל ִ ִּ֤
ַמלְכּותּֽ ֹוַ :מלְכּותְ ֶָ֗ך מַ לְכַ֥ ּות כָל ּֽע ֹל ִ ִָ֑מים ּוְּ֝ מּֽמְ שלְתְ ֶָ֗ך ְבכָל ַ֥דֹור
זֹוקף ְלכָלַ -הכְפּופִ ּֽיםֵ :עיני ָ֭כ ֹל
ֹומְך ָ֭ י ְהוָה ְלכָל ַהנֹפ ְִלִ֑ים ְְּ֝ו ֶ֗
וָדּֽ ֹור :ס ָׁ֣
ֹות ַח את י ִָ֑דָך
אלָׁ֣יָך יְש ִַ֑ברּו ְוא ָ ִַּ֤תה נֹּֽותן ל ָָ֖הם אתָ-אכ ְָלָׁ֣ם ְבעִתּֽ ֹו :פ ַ֥
ּו ַמש ִ ְָ֖בי ַע ְלכָל ַ ָׁ֣חי ָרצֹּֽוןַ :צ ִ ָׁ֣דיק ָ֭ י ְהוָה ְבכָל דְ ָר ָכִ֑יו ְְּ֝ו ָח ִֶ֗סיד ְבכָל
ֲשר י ִקְ ָר ֻ ָׁ֣אהּו באֱ מּֽת:
ַמע ֲָשּֽיוָׁ :ק ָׁ֣רֹוב ָ֭ י ְהוָה ְלכָל-ק ְֹר ָ ִ֑איו ל ְִּ֤כ ֹל א ָ֖
ֹומר ָ֭ י ְהוָה
ְּרצֹון י ְראָ ַ֥יו יַע ֲִ֑שה וְ ּֽאת שַ ְוע ָָתַ֥ם ְּ֝י ִשְ מֶַ֗ ע וְיֹושִ יעּֽם :ש ָׁ֣
ש ִ ָׁ֣עים יַשְמִ ּֽיד :תְּ הִלַ ַ֥ת י ְה ֶ֗ ָוה ְי ּֽדַ ֶ֫בר ִפַ֥י
את כָל אֹה ָ ֲִ֑ביו ו ְָ֖את כָל ה ְָר ָ
וִיב ָָׁ֣רְך כָל ָ֭ ָבשָ ר ַ֥שם ָקדְ ֶ֗שֹו לְעֹולָ ַ֥ם וָעּֽד :וַאֲ נַחְנּו נְבָרְך י ָּה מעַתָ ה
ְועַד עֹולָם ַהלְלּוי ָּה:
תִּ כֹון תְ ִפלָתִ י קְ ט ֹרת ְלפָניָך ַמשְ ַאת ַכפַי מִ נְחַת עָרב :הַקְשִיבָה
ש ְועִי ַמ ְלכִי ואלהָי כִי אליָך אתְ ַפלָל:
לְקֹול ַ
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבז ְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁאר ְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ

תֹורה לעַמֹו
ָ
(מוציאים ספר תורה ואומרים) בָׁרּוְך ַהמָׁקֹום שנָתַ ן
יִש ְָראל ,בָרּוְך הּואַ :אשְרי ָהעָם ש ָככָה לֹו ,אַ שְ רי ָהעָם שי ְהֹוָה
אֱלהָיו:
קנ
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גַדלּו לַיהֹוָה אִתִ יּ ,ונְרֹוממָה שְמֹו יַחְדָ ו :רֹומְמּו י ְהֹוָה אֱלהינּו
ו ִהשְתַ חֲוּו ַלהֲד ֹם ַרגְלָיוָ ,קדֹוש הּוא :רֹומְמּו י ְהֹוָה אֱלהינּו
ו ִהשְתַ חֲוּו ְלהַר קָדְ שֹו ,כִי ָקדֹוש י ְהֹוָה אֱלהינּו :אין קָ דֹוש כַיהֹוָה
כִי אין ִבלְתָך ,וְאין צּור כאלהינּו :כִי מִי אֱלֹו ַּה מִ ַב ְלעֲדי י ְהֹוָה,
מֹורשָה קְ ִהלַת
תֹורה ִצּוָה לָנּו מ ֹשהָ ,
ּומִי צּור זּולָתִ י אֱלהינּוָ :
יַעֲק ֹב :עץ ַחי ִים הִיא ַל ַמ ֲחזִיקִים בָּה ,וְת ֹמכי ָה מְאֻשָ ר :דְ ָרכי ָה
תֹורתָך,
דַ ְרכי נֹעַם ,וְכל נְתִ יב ֹתי ָה שָלֹום :שָלֹום ָרב לְאֹהֲבי ָ
וְאין לָמֹו ִמכְשֹול :י ְהֹוָה ע ֹז ְלעַמֹו י ִתן ,י ְהֹוָה יְבָרְך את עַמֹו
ַבשָלֹום :כִי שם י ְהֹוָה אק ְָרא ,הָבו ג ֹדל לאלהינּו :הַכ ֹל תְ נּו ע ֹז
ַתֹורה:
לאלהִים ּותְ נּו כָבֹוד ל ָ
(ומגביה ספר תורה ומראה הכתב לקהל ומשתחוים ואומרים):

שם מ ֹשהִ ,לפְני בְני י ִשְ ָראל :עַל פִי ה'
ַתֹורה  ,אֲשר ָ
וְּזאת ה ָׁ
תֹורת אֱמת נָתַ ן לָנו ,בָרּוְך אֲשר ָבחַר בָנּו:
ְבי ַד מ ֹשהַ :
(לפני קריאת התורה)

(אומר העולה) הַשם ִע ָמכם:
(ועונים הקהל) יְבָרכְָך הַשם:
(אומר העולה) ב ְָרכּו את י ְהֹוָה ַהמְב ָֹרְך:
(ועונים הקהל) בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ָֹרְך לְעֹולָם וָעד:
(וחוזר העולה) בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ָֹרְך לְעֹולָם וָעד:
(ומברך העולה)

ָׁברּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר ָבחַר בָנּו מִ כָל
ַתֹורה:
תֹורתֹו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,נֹותן ה ָ
ָה ַעמִים ְונָתַ ן לָנּו את ָ
(ואחר קריאת התורה מברך העולה)

בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲ שר נָתַ ן לָנו את
תֹורת אֱמתְ ,וחַיי עֹולָם נָטַע בְתֹוכנּו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה,
תֹורתֹו ַ
ָ
ַתֹורה:
נֹותן ה ָ
קנא
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קריאת התורה (שמות ל"ב)

להיו ו ֶַ֗י ֹאמר ל ָ ִָּ֤מה י ְהוָה֙ יח ֱִּ֤רה ַא ְפ ָ֙ך
יא ַוי ַ ְָׁ֣חל מ ָֹ֔שה את-פְנָ֖י י ָ
ְהוָׁ֣ה ֱא ָ ִ֑
֙את מ ָׁ֣ארץ מִ צ ְַָ֔רי ִם ב ְַ֥כ ֹ ַח ג ָָ֖דֹול ּו ְב ָי ַ֥ד ֲחז ָ ָּֽקה:
ְבע ַָ֔מָך אֲ ִּ֤שר הֹוצ ָ֙
אמ ֹר ב ְָר ָ ִּ֤עה הֹּֽוצִיָאם֙ ַלה ֲִּ֤ר ֹג א ֹתָ ם֙
יב ָלמָה֩ י ֹא ְמ ֨רּו ִמצ ְֶַּ֜רי ִם ל ֶ֗
בּֽה ִָָ֔רים ּו֨ ְלכַֹּלתָָ֔ ם מ ַ ָ֖על פְנָׁ֣י הָ ּֽ ֲאדָ ָ ִ֑מה ִ֚שּוב מח ֲָׁ֣רֹון א ַָ֔פָך ְו ִהנָחַ֥ם עַל-
אֲשר
ה ָָר ָ ָ֖עה ְלעַמָּֽך :יג ז ְֵ֡כ ֹר לְַאב ְָרהָם֩ ְלי ִ ְצ ָ֨חק ּו ְלי ִשְ ָר ֶּ֜אל ֲעב ֶָ֗דיָך ֨
ַארבה֙ אּֽת-ז ְַרע ֲָ֔כם כְכֹוכ ְָ֖בי
נִש ַ ְָׁ֣בעְתָ לָהם֮ ב ְְָ֒ך וַתְ דַ ָׁ֣בר אֲל ָ֔הם ְ
ַשָמי ִם ְוכָלָ -ה ָ֨ארץ ה ֶַּ֜ז ֹאת אֲ ָׁ֣שר ָא ֶַ֗מ ְרתִ י את ֙ן ְלז ְַרע ֲָ֔כם ְונָחֲלָ֖ ּו
ה ָ ִ֑
ֲשֹות ְלעַמּֽ ֹו :לוי
ְלע ֹלָ ּֽם :יד ַוי ִָנָ֖חם י ָ
ֲשר דִ ָ֖בר ַלע ַ֥
ְהוִ֑ה עַלָׁ֣ ָ -ה ָר ָָ֔עה א ַ֥
א וַיִֹּ֤אמר י ְהוָה֙ אל-מ ָֹ֔שה ְפסָל-לְָךֶ֛ שְ נ ּֽי-ל ַֻ֥ח ֹת אֲ ָב ִנָ֖ים כ ִָראש ֹ ִנִ֑ים
ֲשר ָהיֶּ֛ו עַלַ -הל ַֻ֥ח ֹת ה ִָראש ֹ ִנָ֖ים
ְוכָתַ בְתִ ֙י עַלַ -הל ָֻ֔ח ֹת את-הַדְ ב ִָָ֔רים א ַ֥
ֲשר שִבַ ְּֽרתָ  :ב והְי ַ֥ה נָכָ֖ ֹון ל ִַ֑ב ֹקר ְוע ִָלִּ֤יתָ בַבֹ֙ק ֙ר אלָׁ֣ ַ -הר סִי ַָ֔ני
א ַ֥
ש לּֽא-יַעֲלָׁ֣ה עִמָָ֔ ְך ְוגַםִ -אַ֥יש
ְונִ ַצב ָ ְַ֥ת ִלֶ֛י ָ ָ֖שם עַלַ֥ -ר ֹאש הָהָ ּֽר :ג ְואִי ֙
ַאל-י ָ ָ֖רא ְבכָל-ה ָ ִָ֑הר גַם-ה ִַּ֤צ ֹאן ְו ַהבָקָ ֙ר ַאל-י ְִר ָ֔עּו אלָ֖ -מּול הָהָ ַ֥ר
ַההּּֽוא :ישראל ד ַויִפ ְֵ֡ס ֹל שְנ ּֽי-ל ֻ֨ח ֹת ֲא ָב ִֶּ֜נים כ ִָראש ִֶֹ֗נים ַוי ַשְ ֨כם
ְהוָ֖ה א ִֹ֑תֹו ַוי ַ ִָׁ֣קח ְבי ָָ֔דֹו
ֲשר צ ִָּוַ֥ה י ָ
מ ִֹּ֤שה בַבֹ֙ק ֙ר ַו ֙י ַ ַעל֙ אלָׁ֣ ַ -הר סִי ַָ֔ני ַכא ֶ֛
שְנָ֖י ל ַֻ֥ח ֹת ֲא ָב ִנ ּֽים :ה וַיִּ֤רד י ְהוָה֙ בּֽ ָע ָָ֔נן ַוי ִתְ י ַצַ֥ב ע ִָ֖מֹו ָ ִ֑שם ַוי ִקְ ָ ַ֥רא
ְהוָׁ֣ה | י ְה ָ֔ ָוה אַ֥ל
ב ְָ֖שם י ְהוָ ּֽה :ו ַויַע ֲ֨ב ֹר י ְהוָ ַ֥ה | עַלָ -פנָי ֮ו ַוי ִקְ ָר ְ֒א י ָ
ַר ָ֖חּום ְוחַנִ֑ ּון אַ֥רְך אַ ַ ָ֖פי ִם ו ְַרבַ֥ -חסד ו ֱאמּֽת :ז נ ֹצַ֥ר ֙חס ֙ד ָל ֲא ָל ִָ֔פים
ָאבֹות עַל-
נ ַֹ֥שא עָֹוֶ֛ ן ו ָָ֖פשַ ע ְו ַחט ָ ִָ֑אה ְונַקה֙ לָׁ֣ א יְנ ַָ֔קה פ ָֹׁ֣קד | עֲֹוָׁ֣ ן ֶ֗
ְמַהר מ ִֹ֑שה
ָבנִים֙ ְועַל-בְנָׁ֣י ָב ִָ֔נים עַל-שִל ִ ָ֖שים ְועַלִ -רבעִ ּֽים :ח ַוי ָ֖
ַוי ִַ֥ק ֹד ַ ָ֖א ְרצָה ַוי ִשְ ָתּֽחּו :ט ו ֵַ֡י ֹאמר ִאם-נָא֩ מָ ָ֨צאתִ י ִּ֤חן בְעינ֙י ָ֙ך ֲאד ָָֹ֔ני
י ּֽלְך-נָ ַ֥א אֲ ד ָ ָֹ֖ני בְקִ ְר ִ֑בנּו ִכִּ֤י עַם-קְשה֙ -ע ֹר ֙ף ָ֔הּוא ְו ָס ַלח ָ ְֶ֛ת ַלעֲֹונַ֥נּו
ָאתנּו ּונְ ַחל ְָתּֽנּו :י ו ֶַ֗י ֹאמר הִנָׁ֣ה ָאנ ֹ ִכ ֮י כ ָֹׁ֣רת ב ְִר ְ֒ית נִּ֤גד כָ ּֽל-
ּו ְל ַחט ָ֖
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עַמְ ָ֙ך אע ֱָׁ֣שה נִ ְפל ָָ֔א ֹת אֲ ֶ֛שר לּֽא-נִב ְְר ַ֥אּו ְבכָל-ה ָ ָָ֖ארץ ּו ְבכָל-הַגֹו ִיִ֑ם
נֹורא
ו ְָר ָ ָׁ֣אה כָלָ ִ֠ -העָם אֲשר-אַתָ֨ ה ְבק ְִר ֶּ֜בֹו אתַ -מע ֲִּ֤שה י ְהוָה֙ כִ ּֽיָׁ֣ ָ -
ֲשר אֲ ִנָ֖י ע ַֹ֥שה עִמָ ְּֽך:
ָ֔הּוא א ַ֥
ברכות ההפטרה
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲ שר ָבחַר ִבנְבִיאִים
טֹובִים ,ו ְָרצָה בְדִ בְריהם הַנ ֱא ָמ ִרים באֱמת:
ַתֹורה ּובְמ ֹשה ַעבְדֹוּ ,ו ְבי ִשְ ָראל עַמֹו,
בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה הַבֹוחר ב ָ
ּו ִבנְבִיאי ָהאֱמת והַצדק:
מפטירים בספר הושע סימן י"ד

להיָך ִכַ֥י כ ַ ָָ֖שלְתָ ַבעֲֹונ ָּֽך :ג קְחִּ֤ ּו
ש ָר ָ֔אל ַ ָ֖עד י ָ
ב ִ֚שּובָה י ִ ְ
ְהוָׁ֣ה אֱ ִ֑
ְהוִ֑ה אִ מְ ָׁ֣רּו א ֶָ֗ליו כָל-תִ ָ ִּ֤שא עָֹו ֙ן ְוקַח-
ִע ָמכם֙ דְ ב ִָָ֔רים ו ְָ֖שּובּו אל-י ָ
ִיענּו עַל-סּו ֙ס לָׁ֣ א
שפָתּֽינּו :ד ַא ָׁ֣שּור | לָׁ֣ א יֹוש ֶ֗
ָ֔טֹוב ּּֽונְשַ לְמָ ַ֥ה פ ִ ָָ֖רים ְ
ֱלהינּו ְל ַמע ֲָׁ֣שה י ִָ֑דינּו אֲשר-בְָךָ֖ י ְֻר ַ ַ֥חם
נ ְִר ָָ֔כב וְלאַ֥ -נ ֹא ַמר עֶ֛ ֹוד א ָ֖
י ָתּֽ ֹום :ה א ְר ָפ ֙א ְמ ָׁ֣שּובָתָָ֔ ם אֹה ֲָ֖בם נְדָ ָ ִ֑בה ִכֶ֛י ָ ַ֥שב אַ ִ ָ֖פי מִמּֽנּו :ו אהְיִּ֤ה
שֹוש ַָנִ֑ה ְו ַי ְַ֥ך שָ ָר ָ ָ֖שיו ַכ ְל ָבנֹּֽון :ז יּֽלְכ ּ֙ו
ש ָר ָ֔אל יִפ ַ ְָ֖רח ַכ ּֽ
ַכ ַטל֙ ְלי ִ ְ
יח לָ֖ ֹו ַכ ְל ָבנֹּֽון :ח י ָֻש֙ב ּ֙ו י ֹשְ ָׁ֣בי ְבצ ִָ֔לֹו
הֹודֹו ו ְַ֥ר ַ ּֽ
יֹּֽנְקֹותָָ֔ יו ו ִ
ִיהַ֥י ַכ ַ ָ֖זי ִת ִ֑
י ְ ַחיַּ֥ו דָ ָגָ֖ן ְויִפ ְְרחָׁ֣ ּו כ ַָגִ֑פן זִכ ְָ֖רֹו כְי ַ֥ין ְל ָבנֹּֽון :ט אפ ְֶַ֕רי ִם מַ הִ -לַ֥י ָ֖עֹוד
לָ ּֽ ֲעצ ִ ִַ֑בים ֲא ִנֹ֧י ָע ִנָׁ֣יתִ י ַו ֲא ֶ֗
שּורנּו ֲאנִ ֙י ִכב ְָׁ֣רֹוש ַ ּֽר ֲע ָָ֔נן מִ ָ֖מנִי פ ְרי ְָךַ֥
נִמְצָ ּֽא :י ִ ִּ֤מי ָחכָם֙ ְו ָיָׁ֣בּֽן ָ֔אלה נ ָָ֖בֹון וְי ּֽדָ ִ֑עם כִ ּֽי-י ְשָ ֞ ִרים דַ ְרכָׁ֣י י ְה ֶ֗ ָוה
ְוצַדִ קִים֙ יָׁ֣לְכּו ָָ֔בם ּופ ֹשְ ִ ָ֖עים י ִכָ ַ֥שְ לּו בָ ּֽם :ומוסיפים את הפסוקים (מיכה ז')
יח מִיָׁ֣ -אל כ ֶָ֗מֹוָך נ ִֹּ֤שא עָֹו ֙ן וְע ָֹׁ֣בר עַלָ֔ -פשַ ע לִשְא ִ ָ֖רית נַ ֲחל ִָ֑תֹו לא-
ה ֱח ִזִּ֤יק ָל ַע ֙ד אַ ָ֔פֹו כִ ּֽי-חָפַ֥ץ ָ֖חסד הּּֽוא :יט י ָָׁ֣שּוב י ַ ְּֽרח ֲָ֔מנּו יִכ ְָ֖ב ֹש
קנג
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ֹאותּֽם :כ תִ ִּ֤תן אֱמ ֙ת ְל ַיּֽע ֲָ֔ק ֹב
ֲעֹוּֽנ ִֹ֑תינּו וְתַ ש ְִלֶ֛יְך ִב ְמצֻלַ֥ ֹות ָיָ֖ם ָכל-חַט ָ
ָ֖חסד לְַאב ְָר ָ ִ֑הם ֲאשר-נִשְבַ ַ֥ עְתָ ַלאֲב ָֹ֖תינּו ִמַ֥ימי ּֽקדם:
גֹואֲלינּו י ְהֹוָה ְצבָאֹות שְ מֹו קְדֹוש י ִשְ ָראל:

בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם צּור כָל הָעֹולָמִים,
צַדִ יק בכָל הַדֹורֹות ,הָאל הַנ ֱאמָן ,הָאֹומר וְע ֹשה ,הַמְ דַ בר
ּו ְמקַים ,כִי כָל דְ ב ָָריו אֱמת וָצדק .נ ֱאמָן אַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו
וְנ ֱא ָמנִים דְ בָריָך ,וְדָ בָר אחָד ִמדְ בָריָך ָאחֹור לא י ָשּוב ריקָם ,כִי
אל מלְך נ ֱאמָן ו ְַר ֲחמָן אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה הָאל הַנאֱמָ ן ְבכָל
דְ ב ָָריו:
ַרחֵם עַל צִיֹון כִי הִיא בית חַיינּו ְו ַלעֲלּובַת נפש תֹושִי ַע בִמְה ָרה
ְבי ָמינּו .בָרּוְך אַ תָ ה י ְהֹוָה ְמשַמ ַח צִיֹון ְבבָניהָ:
שַ ְּמחֵנּו י ְהֹוָה ֱאלהינּו בְא ִלי ָהּו ַהנָבִיא ַעבְדָ ְךּ ,ובְמַ לְכּות בית
דָ וִד ְמשִיחְָךִ ,במְה ָרה י ָב ֹא וְיגל לִבנּו ,עַל ִכסְאֹו לא ישב זָר וְלא
יִנְחֲלּו עֹוד אֲח ִרים את כְבֹודֹו ,כִי בְשם קָ דְ שָך נִשְ ַבעְתָ לֹו שֹּלא
יִכְבה נרֹו לְעֹולָם וָעד .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה מָ גן דָ וִד:
(ומחזירים ספר התורה למקומו ואומרים)

יְּהַללּו את שם י ְהֹוָה כִי נִשְ גָב שְ מֹו ְלבַדֹו ,הֹודֹו עַל ארץ וְשָ ָמי ִםַ :וי ָרם קרן ְלעַמֹו
ִשְראל עַם קְר ֹבֹו ַהלְלּוי ָּה :י ְהֹוָה הּוא הָאֱ להִים ,י ְהֹוָה הּוא
תְ ִהלָה ְלכָל ֲחסִידָ יו ִלבְני י ָ
ָה ֱאלהִים ,בַשָ מַ י ִם מִ ַמעַלְ ,ועַל הָָארץ מִתָ חַת ,אין עֹוד :אין כָמֹוָך בָאֱ להִים אֲדֹנָי וְאין
ְכ ַמעֲשיָך :הֲשִיבנּו י ְהֹוָה אליָך ונָשּובָה ,חַדש י ָמינּו כְקדם:

תִּ כֹון תְ ִפ לָתִ י קְ ט ֹרת ְלפָניָך ַמשְ ַאת ַכפַי מִ נְחַת עָרב :הַקְשִיבָה
ש ְועִי ַמ ְלכִי ואלהָי כִי אליָך אתְ ַפלָל:
לְקֹול ַ
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא.

אמן

ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
קנד

לתשעה באב

מנחה

נר מערבי

ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצ ַמח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
אמְרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִ
רבה  ]...י ְהא שְ מּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
שתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁאר ְ .וי ִתְ רו ַמםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ְוי ִ ְ
ִירתָ א.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָעלְמָ א ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָח ָמתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ

שפָתַ י תִ פְתָ ח ּופִי יַגִיד תְ ִהלָתָך:
אֲ דנָׁיְ ,
בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו ,אֱלהי ַאב ְָרהָם,
ַנֹורא ,אל
אֱלהי י ִ ְצחָק ואלהי יַעֲק ֹב .הָאל ַהגָדֹולַ ,הגִבֹור ְוה ָ
עלְיֹון ,גֹומל ֲחסָדִים טֹובִים ,קֹונה ַהכ ֹל ,וְזֹוכר ַחסְדי ָאבֹות,
ּומבִיא גֹואל ִלבְני בְניהם לְמַ עַן שְמֹו ,בְַא ֲהבָה ,מלְך עֹוזר
ּומֹושִי ַע ּומָגן ,בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,מָגן ַאב ְָרהָם:
אַ תָׁ ה גִּבֹור לְעֹולָם ,אֲדֹנָי .מְ חַיה מתִ ים אַ תָ הַ ,רב לְהֹושִיעַ.
מֹוריד ַהטָל.
ִ
ְמ ַכלְכל ַחי ִים בְחסדְ ,מחַיה מתִים ב ְַרחֲמִ ים ַרבִים ,סֹומְך
סּוריםּ ,ומְ קַים אֱ מּונָתֹו לִישני
נֹו ְפלִים ,וְרֹופא חֹולִיםּ ,ומַתִ יר ֲא ִ
ָעפָר .מִי כָמֹוָך ַבעַל גְבּורֹותּ ,ומִי דֹומה לְָך ,מלְך ממִית ּומְ חַיה
ּו ַמ ְצ ִמ י ַח י ְשּועָה .וְנ ֱאמָן אַתָ ה ְל ַהחֲיֹות מתִ ים .בָרּוְך אַתָ ה יהוה,
ְמחַיה הַמתִ ים:
ש ְלשִים לְָך קְדֻ שָה.
נַקְּדִּ ישָׁ ְך ְונַע ֲִריצְָך כְנֹעַם שִי ַח סֹוד ש ְַרפי ק ֹדשַ ,ה ְמ ַ
ַככָתּוב עַל י ַד נְבִיאָךְ :וק ָָרא זה אל זָה וְָאמַרָׁ :קדֹוש ,קָׁדֹוש ,קָׁדֹוש ,יְּהוָׁה
ש ְבחִים וְאֹומ ְִרים :בָׁרּוְך כְּבֹוד
ָָׁארץ כְּבֹודֹוְ .ל ֻעמָתָ ם ְמ ַ
ְּצבָׁאֹות .מְֹּלא כָׁל ה ֶ
יְּהוָׁה ִּממְּקֹומֹוּ .ובְדִ בְרי קָדְ שְָך כָתּוב לאמ ֹר :יִּמְֹּלְך יְּהוָׁה לְּעֹולָׁם אֱ ֹל ַהיְִּך
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צִּיֹון לְּדר וָׁדרַ ,הלְּלּויָּׁה.

שמְָך ָקדֹושּ ,ו ְקדֹושִים ְבכָל יֹום י ְ ַהלְלּוָך סלָה.
אַ תָׁ ה קָׁדֹושְ ,ו ִ
בָרּוְך אַתָ ה י ֹהוָה ,הָאל ַה ָקדֹוש:
אַ תָׁ ה חֹונן לְָאדָ ם דַ עַתּ ,ו ְמלַמד לאֱנֹוש בִינָה .חָננּו מאִתְ ָך
ָח ְכמָה בִינָה וָדָ עַת .בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,חֹונן הַדָ עַת:
ְתֹורתָךְ ,וק ְָרבנּו ַמלְכנּו ַלעֲבֹודָ תָךְ ,ו ַה ֲחזִירנּו
הֲשִּ יבֵנּו ָאבִינּו ל ָ
בִתְ שּובָה שְל ָמה ְלפָניָך .בָרּוְך אַ תָ ה יהוה ,הָרֹוצה בִתְ שּובָה:
ְּסלַח לָׁנּו ָאבִינּו כִי ָחטָאנּו ,מְח ֹל לָנּו מַ לְכנּו כִי פָשַ עְנּו ,כִי אל
טֹוב ְו ַסלָח אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה יהוה ,חַנּון הַמַ ְרבה ִלסְלחַ:
ְּראֵ ה נָׁא ְב ָענְינּו ,ו ְִריבָה ִריבנּוּ .ומַהר ְלגָאֳלנּו גְאֻ לָה שְלמָ ה
ְל ַמעַן שְמָך ,כִי אל גֹואל ָחזָק אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ְ ְה ְוהְ ,גֹואל
י ִש ְָראל:
(בחזרת הש"ץ :אומר החזן עננו)

ֲענֵנּו ָאבִינּו עֲננּו בַיֹום צֹום הַתַ ֲענִית הַזה ,כִי ְבצ ָָרה גְדֹולָה ֲאנַחְנּו ,אל תפן
ש ְועָתנּו ,טרם
ל ְִרשְעינּו ,וְַאל תִתְ ַעלַם ַמלְכנּו ִמ ַב ָקשָתנּוָ ,הי ָה נָא קָרֹוב ְל ַ
שמַע ,כַדָ בָר שנ ֱאמַרְ :ו ָהי ָה טרם
נִק ְָרא אל יָך אַתָ ה תַ עֲנה ,נְדַ בר ְואַתָ ה תִ ְ
שמָע :כִי אַתָ ה י ְהֹוָה פֹודה
יִק ְָראּו ַו ֲאנִי אעֱנה ,עֹוד הם מְדַ ב ְִרים ַו ֲאנִי א ְ
ּו ַמצִיל וְעֹונה ּומ ְַרחם ְבכָל עת צ ָָרה וְצּוקָה:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְה ֹוָה הָעֹונה ְלעַמֹו יִש ְָראל בְעת צ ָָרה:

ְּרפָׁאֵ נּו י ְהֹוָה וְנ ָרפא ,הֹושִיענּו ְונִּוָשעָה ,כִי תְ ִהלָתנּו אָתָ ה,
ְו ַהעֲלה ֲארּוכָה ּומ ְַרפא ְלכָל תַ חֲלּואינּו ּו ְלכָל מַ כְאֹובינּו ּו ְלכָל
ַמכֹותינּו ,כִי אל רֹופא ַר ֲחמָן וְנ ֱאמָן אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ֹהֹֹוהֹ,
קנו
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רֹופא חֹולי עַמֹו יִש ְָראל:
ב ְַּרכֵנּו י ְהֹוָה אֱ להינּו ְבכָל ַמעֲשי י ָדינּוּ .ובָרְך שְ נָתנּו ְב ַטלְלי
ָרצֹון ב ְָרכָה ּונְ ָדבָהּ .ותְ הִי ַאח ֲִריתָ ּה ַחי ִים וְשָ בָע וְשָלֹום כַשָ נִים
הַטֹובֹו ת ִלב ְָרכָה .כִי אל טֹוב ּומטִיב אַתָ ה ּומְ בָרְך הַשָ נִים .בָרּוְך
שנִים:
אַתָ ה י ִ ִה ִוהְִ ,מבָרְך ַה ָ
תְּ קַע בְּשֹופָׁר גָדֹול לְחרּותנּוְ ,ושָא נס לְקַבץ ָגלֻיֹותינּו,
ְַארצנּו .בָרּוְך אַתָ ה
ַארבַע ַכנְפֹות הָָארץ ל ְ
ְו ַקבְצנּו מְה ָרה יַחַד מ ְ
י ֻ ֻה ֻוהְֻ ,מקַבץ נִדְ חי עַמֹו יִש ְָראל:
הָׁשִּ יבָׁה שֹופְטינּו ְכב ִָראשֹונָה ,וְיֹועֲצינּו ְכבַתְ ִחלָהְ .והָסר מִמנּו
י ָגֹון ַו ֲאנָחָהּ ,ומְלְך עָלינּו מְ ה ָרה אַתָ ה י ְהֹוָה ְלבַדְ ָך ,בְחסד
שפָט .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו ,מלְך אֹוהב
ּוב ְַר ֲחמִים ,בְצדק ּו ְב ִמ ְ
שפָט:
צְדָ קָה ּו ִמ ְ
ַלמִּינִּים ְו ַל ַמ ְלשִינִים ַאל תְ הִי תִ ְקוָהְ ,וכָל הַזדִים כְרגַע י ֹאבדּו,
ְוכָל אֹוי ְביָך ְוכָל שֹונְאיָך מְה ָרה יִכָרתּוּ ,ומַ לְכּות ה ִָרשְ עָה מְה ָרה
תְ עַק ר ּותְ שַבר ּותְ כַלם וְתַ ְכנִיעם ִבמְה ָרה ְבי ָמינּו .בָרּוְך אַתָ ה
י ָ ָה ָוהָ ,שֹובר אֹויְבִים ּו ַמ ְכנִי ַע זדִ ים:
עַל ַהצַדִּ יקִּים ְועַל ַה ֲחסִידִים ְועַל שְא ִרית עַמְָך בית י ִשְ ָראל
ְועַל זִקְניהם ְועַל פְלטַת בית סֹופְריהם ְועַל גרי הַצדק ְועָלינּו,
יהֱמּו נָא ַרחֲמיָך י ְהֹוָה אֱ להינּו ,וְתן שָ כָר טֹוב ְלכָל הַבֹו ְטחִים
שמְָך באֱמתְ ,ושִים חלְקנּו ִעמָהםּ ,ולְעֹולָם לא נבֹוש כִי בְָך
ְב ִ
ש ָענְנּו .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו,
ָב ַטחְנּוְ ,ועַל ַחסְדְ ָך ַהגָדֹול באֱמת נִ ְ
שעָן ּו ִמ ְבטָח ַלצַדִ יקִים:
ִמ ְ
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ִירָך ַכאֲשר דִ ב ְַרתָ ְ ,וכִסא דָ וִד ַעבְדְ ָך,
ש ַלי ִם ע ְ
תִּ שְּ כֹון בְתֹוְך י ְרּו ָ
מְה ָרה בְתֹוכָּה תָ כִיןּ ,ובְנה אֹותָ ּה ִבנְי ַן עֹולָם בִמְה ָרה ְבי ָמינּו.
ש ָלי ִם:
בָרּוְך אַתָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,בֹונה י ְרּו ָ
נַחֵם י ְהֹוָה ֱאלהינּו את אֲבלי צִיֹון וְאת אֲבלי י ְרּושָ ַלי ִם ,וְאת
ָהעִיר ַהחֲרבָה ְו ַהבְזּוי ָה ְוהַשֹוממָה .מִ ְבלִי בָני ָה הִיא יֹושבת
וְר ֹאשָּה חָפּוי ְכ ִאשָה ֲעק ָָרה שֹּלא יָלָדָ הַ .וי ְ ַבלְעּו ָה ִליגְיֹונִים
ְוי ִָירשּוהַ ,ויַטִילֹו את ַעמְָך יִש ְָראל לַחרבַ ,ויַה ְַרגּו ְבזָדֹון ֲחסִידָי
ש ָלי ִם תִ תן קֹולָּהִ .לבִי ִלבִי
עלְיֹון .עַל כן צִיֹון בְמרר תִ בְכה וִירּו ָ
עַל ַחלְליהם ,מעַי מעַי עַל הֲרּוגיהם ,כִי אַתָ ה י ְה ֹ ָוה בָאש ַהצָתָ ּה
ּובָאש אַתָ ה עָתִ יד ִלבְנֹותָ ּהַ .ככָתּוב :וַאֲ נִי אהְיה לָּה נְאֻם י ְהֹוָה
חֹומַת אש ָסבִיבּ .ו ְלכָבֹוד אהְיה בְתֹוכָּה .בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה,
ש ַלי ִם:
ְמנַחם ִציֹון ְב ִבנְי ַן י ְרּו ָ
אֶ ת ֶצמַח דָ וִד ַעבְדְ ָך מְה ָרה תַ ְצמִיחַ ,וְקַ ְרנֹו תָ רּום בִישּועָתָך.
כִי לִישּועָתְ ָך ִקּוִינּו ְו ִצפִינּו כָל הַיֹום .בָרּוְך אַ תָ ה י ִ ִה ִוהִ ,מַ צְמִי ַח
קרן י ְשּועָה:
שְּ מַע קֹולֵנּו י ְהֹוָה אֱלהינּוָ ,אב ה ַָרחֲמָ ן ַרחם עָלינּו ,וְקַבל
ב ְַר ֲחמִים ּוב ְָרצֹון את תְ ִפלָתנּו ,כִי אל שֹומ ַע תְ פִלֹות וְתַ חֲנּונִים
אָתָ הּ ,ו ִמ ְלפָניָך ַמלְכנּו ,ריקָם ַאל תְ שִיבנּו .חָננּו ַועֲננּו ּושְ מַע
תְ ִפלָתנּו .כִי ַאתָה שֹומ ַע תְ ִפלַת כָל פה ,בָרּוְך אַתָ ה י ֹ ְהוָה ,שֹומ ַע
תְ ִפלָה.
ְּרצֵה י ְה ֹוָה אֱ להינּו ְב ַע ְמָך י ִשְ ָראלּ ,ולִתְ ִפלָתָ ם שְ עהְ ,והָשב
ָהעֲבֹודָ ה לִדְ בִיר ביתָךְ ,ואִשי יִש ְָראל ּותְ ִפלָתָ ם מְה ָרה בְַא ֲהבָה
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תְ קַבל ב ְָרצֹוןּ ,ותְ הִי ל ְָרצֹון תָ ִמיד עֲבֹודַ ת י ִשְ ָראל עַמָך:
שמַע
אֱ ֹלהֵינּו ואלהי אֲבֹות ינּו ,יַעֲלה ְוי ָב ֹא ְויַגִי ַע וְי ָראה וְי ָרצה ְוי ִ ָ
ִירְךְ ,וזִכְרֹון
ש ַלי ִם ע ָ
ְויִפָקד ְויִזָכר זִכְרֹוננּו ְוזִכְרֹון ֲאבֹותינּו ,זִכְרֹון י ְרּו ָ
ָמשִי ַח בן דָ וִד ַעבְדָ ְךְ ,וזִכְרֹון כָל ַעמְָך בית יִש ְָראל ְ -לפָניָךִ ,ל ְפליטָה,
לְטֹובָה ,לְחן לְחסד ּול ְַר ֲח ִמיםְ ,ל ַחי ִים טֹובִים ּו ְלשָלֹום ,בְיֹום חַג
ַהמַצֹות הַזה ,בְיֹום ִמק ְָרא ק ֹדש הַזה ,ל ְַרחם בֹו עָלינּו ּולְהֹושִיענּו.
שיענּו בֹו
זָכְרנּו י ְהֹוָה אֱלהינּו בֹו לטֹובָהּ ,ו ָפקְדנּו בֹו ִלב ְָרכָה ,וְהֹו ִ
ְל ַחי ִים טֹובִים ,בִדְ בַר י ְשּועָה ו ְַר ֲח ִמים .חּוס וחָננּו ַוחֲמ ֹל ו ְַרחם עָלינּו
וְהֹושִיענּו ,כִי אליָך עינינּו ,כִי אל מלְך חַנּון ו ְַרחּום אָתָ ה.

ְואַתָ ה ,ב ְַרחֲמיָך ה ַָרבִים ,תַ חְפ ֹץ בָנּו וְתִ ְרצנּו .וְתחֱזינָה עינינּו
בְשּובְָך ְלצִיֹון ב ְַר ֲחמִים .בָרּוְך אַתָ ה י ִ ִה ִוהִ ,הַמַ ֲחזִיר שְ כִינָתֹו
ְלצִיֹון:
שאַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו
מֹודִּ ים ֲאנַחְנּו לְָךָ ,
לְעֹולָם וָעד ,צּורנּו צּור חַיינּו ּומָגן י ִשְענּו אַתָ ה הּוא לְד ֹר וָד ֹר.
סּורים ְבי ָדיָךְ ,ועַל
נֹודה לְָך ּונְסַפר תְ ִהלָתָך ,עַל חַיינּו הַמְ ִ
נִשְמֹותינּו ַהפְקּודֹות לְָךְ ,ועַל נִסיָך ש ְבכָל יֹום עִמָ נּוְ ,ועַל
נִ ְפלְאֹותיָך וְטֹובֹותיָך ש ְבכָל עת ,ערב וָב ֹקר ְו ָצה ֳָרי ִם .הַטֹוב ,כִי
לא כָלּו ַרחֲמיָךַ ,המ ְַרחם ,כִי לא תַ מּו ֲחסָדיָך ,כִי מעֹולָם קִ ּוִינּו
לְָך:
מודים דרבנן
שאַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲבֹותינּו ,אֱלהי כָל
מֹודִ ים ֲאנַחְנּו לְָךָ ,
שמְָך ַהגָדֹול ְו ַהקָדֹוש ,עַל
ָבשָר ,יֹוצְרנּו יֹוצר בְראשִית .ב ְָרכֹות וְהֹודָ אֹות ְל ִ
שה ֱחי ִיתָ נּו ְו ִקיַמְתָ נּו .כן תְ חַינּו ּותְ חָננּו וְתאֱסֹוף ָגלֻיֹותינּו ְל ַחצְרֹות קָדְ שָך,
ִלשְמ ֹר חֻקיָך ְו ַלעֲשֹות ְרצֹונְָך ּו ְל ָעבְדְ ָך בְלבָב שָלם ,עַל ש ֲאנַחְנּו מֹודִ ים לְָך,
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בָרּוְך אל הַהֹודָ אֹות.

ְועַל ֻכלָם י ִתְ ב ַָרְך ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נַשא תָ מִיד ,שִ מְ ָך מַ לְכנּו ,לְעֹולָם
וָעדְ .וכָל ַה ַחי ִים יֹודּוָך סלָה:
שמְָך ַהגָדֹול ,באֱמת ,לְעֹולָם כִי טֹוב ,הָאל
וִי ַהלְלּו וִיב ְָרכּו את ִ
י ְשּועָתנּו וְעז ְָרתנּו סלָה ,הָאל הַטֹוב .בָרּוְך אַ תָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,הַטֹוב
שמְָך ּולְָך נָאה לְהֹודֹות:
ִ

ברכת כהנים
(בחזרת הש"ץ :החזן והכהנים אומרים ברכת כהנים ,ואם יש יותר מכהן אחד קורא להם

החזן ):כ ֲהנִּים:
(הכהנים מברכים ):בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם אֲשר
קִדְ שָנּו ִבקְדֻ שָתו של ַאהֲר ֹן ְו ִצּוָנּו ְלבָרְך את עַמֹו י ִשְ ָראל
בְַא ֲהבָה( :הקהל עונים) אמן
(ואומר החזן והכהנים אחריו מילה במילה):

שמְרָך
יְּב ֶָׁרכְּך י ְהֹוָה ְוי ִ ְ
פנָיו אליָך וִיחֻנךָ( :ועונים :אמן)
יָׁאֵ ר י ְהֹוָה ָ
יִּשָׁ א י ְהֹוָה ָפנָיו אליָך ְוי ָשם לְָך שָלֹום:
( :ועונים :אמן)

(ועונים :אמן)

ַתורה
(אם אין כהנים יאמר החזן ):אֱ להינּו ואלהי אֲבותינּו ב ְָרכנּו ַבב ְָרכָה הַמְ שֻלשת ב ָ
ָאֲמּורה מִ פִי ַאהֲרן ּו ָבנָיו כ ֲהנִים עַם קְ דושיָך כָָאמּור:
ַהכְתּובָה עַל י ְדי משה ַעבְדָך ,ה ָ
יְבָרכְָך י ְהוָה ְוי ִשְ מְרָך :
י ָאר י ְהוָה ָפנָיו אליָך וִיחֻנ ָך :
י ִשָא י ְהוָה ָפנָיו אליָך ְוי ָשם לְָך שָלום:
ִשְראל וַאֲ נִי אֲ ב ְָרכם ):
( ְושָמּו את שְ מִי עַל בְני י ָ

שִּ ים שָׁ לֹום טֹובָה ּוב ְָרכָהַ ,חי ִים ,חן וָחסד ,צְדָ קָה ו ְַרחֲמִים,
עָלינּו ְועַל כָל יִש ְָראל עַמָךּ .וב ְָרכנּו ָאבִינּוֻ ,כלָנּו כְאחָד בְאֹור
תֹורה ְו ַחי ִים,
פָניָך ,כִי בְאֹור פָניָך נָתַ תָ לָנּו י ְהֹוָה אֱלהינּוָ ,
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ַא ֲהבָה וָחסד ,צְדָ קָה ו ְַר ֲחמִים ,ב ְָרכָה וְשָלֹום .וְטֹוב בְעיניָך
ְלב ְָרכנּו ּו ְלבָרְך את כָל ַעמְָך יִש ְָראל בְר ֹב ע ֹז וְשָלֹום .בָרּוְך
אַתָ ה יּוהּווּוהּוַ ,ה ְמבָרְך את עַמֹו יִש ְָראל בַשָלֹוםָ .אמן:
צּורי וְג ֹאֲ לִי:
יִּהְּיּו ל ְָּׁרצֹון ִאמְרי פִי וְהגְיֹון ִלבִי ְלפָניָך י ְהֹוָה ִ
שפָתַ י מִדַ בר מִ ְרמָהְ ,ולִמְ קַ ְללַי נַפְשִי
אֱ ֹלהַי  ,נְצ ֹר לְשֹונִי מ ָרעּ ,ו ְ
ְתֹורתָך ,וְַאחֲרי
תִ ד ֹםְ ,ונַ ְפשִי כ ָעפָר לַכ ֹל תִ הְיה ,פְתַ ח ִלבִי ב ָ
ִמצְֹותיָך תִ ְרד ֹף נַ ְפשִיְ .וכָל ַה ָקמִים ָעלַי ל ְָרעָה ,מְה ָרה הָפר
ֲעצָתָ ם ְו ַקלְקל ַמ ְחשְבֹותָ ם .יִהְיּו כְמ ֹץ ִלפְני רּוחַּ .ומַ לְאְַך י ְהֹוָה
שמְָך ,עֲשה לְמַ עַן י ְמִ ינְָך ,עֲשה לְמַ עַן
דֹוחה .עֲשה ְל ַמעַן ְ
תֹורתָ ְך ,עֲשה ְל ַמעַן קְדֻ שָתָ ְךְ ,ל ַמעַן י ָחלְצּון י ְדִ ידיָך .הֹושִיעָה
ָ
יְמִינְָך ַועֲננִי.
(נוהגים לומר כאן פסוק המתחיל וגומר באות שבה מתחיל וגומר שמו הפרטי)

צּורי וְג ֹאֲ לִי:
יִּהְּיּו ל ְָּׁרצֹון ִאמְרי פִי וְהגְיֹון ִלבִי ְלפָניָך י ְהֹוָה ִ
עשֶ ה שָׁ לֹום ִב ְמרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּוְ ,ועַל
כָל עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן:

פרקי נחמה
שכֹול כ ֹפרְ .לנַחם את ָכל ַהנִמְ ָצא ָכתּוב
נַחֲמּו נַחֲמּו ַע ִמי י ֹאמַר א ְ
ַבספר ָׁלשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת אֵ ֶפר:
ַעל ַח ְללי ַבת ַע ִמיִ ,ל ִבי הֹומה ָע ַליְ .ו ַעל בית אּו ַלמִ י ְו ַעל שִ מְ מּות
ש ִמיּ ,ו ְק ָראתִ יו ֲהדֹום ַרגְ ַלי .שָ מּו אֹות ֹו
הי ָכ ַליָ .מקֹום ַהנִק ְָרא ִב ְ
פה ָועפרָׁ .לשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת אֵ ֶפר:
ְל ִעי ִים ְבני עי ָ
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ירה את שִ מְ ַלת שִ ְבי ָּה
דַ ְברּו ַעל לב ִציֹון ְו ִק ְראּו אלי ָהְ ,וה ִס ָ
מ ָעלי ָהְ ,בשּו ָבּה לא יֹו ִסיף ְל ַטמא הי ָכלי ָהְ ,וַאל י ִמְ שֹול ַעם נָ ְכ ִרי
לת שפרָׁ .לשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת אֵ ֶפר:
ִב ְצ ִבי נַ ֲח ַ
ש ָמתֹוְ ,ו ָהקל את עֹול ֻס ֳבלֹו,
נַחם ַעם מא ְבלֹו ְו ַכפר ַעל ַא ְ
ש ַלח מַ ְל ַאְך ַר ֲחמִ ים ְל ַרפא את מְ גֹו ָרתֹו.
ְו ַה ֲעבר את ְכ ִלי ָמתֹוּ .ו ְ
צאתִ י כ ֹפרָׁ .לשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת
ש ַחת לאמ ֹר ָמ ָ
ּו ְפדה ַע ְמָך ִמ ַ
אֵ ֶפר:

***
שכֹול כ ֹפרְ .לנַחם את ָכל ַהנִמְ ָצא ָכתּוב
נַחֲמּו נַחֲמּו ַע ִמי י ֹאמַר א ְ
ַבספר ָׁלשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת אֵ ֶפר:
שא נס ַלגֹוי ִים ְלשֹו ְכנִים ְב ָכל תבלְ ,לשֹובב ְל ַהר ִציֹון קְ רּוָאה
א ָ
ששֹון ְבר ֹאשָ ה תַ ַחת אבל ,מעי ָלם
נַ ֲח ַלת חבלָ .לשּום שמן ָ
פה ָועפרָׁ .לשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת אֵ ֶפר:
ּומעי ָבלּ ,ומעי ָ
שםִ ,מתְ ַע ְל ִפים ַב ֲהמֹונָם .י ָרֹונּו ִבמְ חֹולֹות ִכי
שיבם אל נְוה ָקדְ ָ
ֲא ִ
ששֹון ְושִ מַ ְחתִ ים מִ יגֹונָםְ .וָאז
ֲאנַ ֲחמם מא ְב ָלםְ .וא ְהפֹוְך א ְב ָלם ְל ָ
עטּו בּוז ָוחפרָׁ .לשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת אֵ ֶפר:
ָכל שֹו ְטנָם ּומֹונָם ,י ַ ֲ
ש ַלי ִם א ְבנה ְוא ְהיה ְס ִביבֹותי ָה ְלחֹומַ ת אש ּו ְל ָכבֹוד ְב ָבתי
י ְרּו ָ
שבֹותי ָהְ .וָאז י ֹא ְמרּו ָב ַע ִמים ִב ְרבֹות טֹובֹותי ָה נִ ַחם י ְה ֹ ָוה
מֹו ְ
שיב ְבתֹו ָכּה ָל ַעד נֹו ֲחלי אִ מְ רי
ִציֹון ,נִ ַחם ָכל ָח ְרבֹותי ָהְ .ותָ ִ
שפרָׁ .לשּום ַלאֲ ֵב ֵלי ִּציֹון ְּפאֵ ר תַ ַחת אֵ ֶפר:
ֹאמר אֱלהיכ ּֽם :דַ ב ְ֞רּו עַל-לִּ֤ב י ְּֽרּושָלַ ִ֙ם֙ וְקִ ְר ָׁ֣אּו
נַח ֲַ֥מּו נַח ֲָ֖מּו ע ִ ִַ֑מי י ַ ָ֖
ֲֹונִּ֑ה ִכִּ֤י לָקְ חָה֙ מִ ַיָׁ֣ד י ְה ָ֔ ָוה
א ָ֔לי ָה ִכִּ֤י מָ ּֽלְָאה֙ ְצ ָב ָָ֔אּה ִכַ֥י נ ְִר ָ ָ֖צה ע ָ
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ּֽיראִ ֙י
ִכפ ַ ְָ֖לי ִם ְבכָל-חַט ֹאתּֽיהָָ :אנ ִֹכֹ֧י ָאנ ִֹכֶ֛י ָ֖הּוא ְמנַחמְ כִ֑ם מִ ּֽיִּ֤ ַ -אתְ וַתִ ְ
ָאדם ח ִָצַ֥יר יִנָתּֽן :כִ ּֽי-נִ ַ֨חם י ְה ֶּ֜ ָוה צִיֶ֗ ֹון נִחַם֙
מאֱנָׁ֣ ֹוש י ָָ֔מּות ּומִבןָ֖ ָ -
שָשֹון
ְהוִ֑ה
כָל-ח ְָרב ָֹ֔תי ָה ַו ָיִּ֤שם מִ דְ ב ָָרּה֙ כ ְָ֔עדן ְוע ְַרב ָ ָָ֖תּה ְכגַן-י ָ
ִּ֤
תֹודה ו ְַ֥קֹול ז ִ ְמ ָ ּֽרהָ :רנִּ֤ ּו שָ ַ֙מי ִם֙ ְו ִגָׁ֣ילִי אָָ֔ רץ ַ ָ֖יעַר
ְו ִ
ש ְמחָה֙ י ָ ִָׁ֣מצא ָָ֔בּה ָ ָ֖
ְוכָלָׁ֣ -עץ ִ֑בֹו כִ ּֽי-נ ַ ִִּ֤חם י ְהוָה֙ ע ַָ֔מֹו ג ַ ָָ֖אל י ְרּושָלָ ִ ּֽם :שִ מ ְֹ֧חּו את-
מָשֹוש כָל-
ָ֔
י ְרּושָלַ ִֶ֛ם ְו ִגַ֥ילּו ָ ָ֖בּה כָל-אֹה ֲִ֑בי ָה ִ ִּ֤שישּו אִ תָ ּה֙
מִש ֹד תַ נְח ִֻ֑מי ָה ל ַ ְֹ֧מעַן
הַמִ ּֽתְ ַאב ְִלָ֖ים עָל ּֽיהָ :ל ַ ְִּ֤מעַן תִ ּֽינְק ּ֙ו ּושְ ַבע ְָ֔תם ָ֖
ֲשר אִ ָ֖מֹו תְ נַח ֲִ֑מנּו כִּ֤ן
תָ ֶ֛מ ֹצּו ְוהִתְ ַענַג ְָ֖תם ִמ ִז ַ֥יז כ ָ
ְבֹודּּֽה :כְאִֶ֕ יש א ַ֥
ש ַ ָ֖לִם תְ נ ָֻחּֽמּוַ֥ :קֹול צ ֹפַ ֶ֛ י ְִך נָ ַ֥שְאּו ָ֖קֹול יַח ָ ְָׁ֣דו
ִירּו ָ
אָ ּֽנ ֹ ִכ ֙י א ֲַנָׁ֣חמְ ָ֔כם ּוב ּֽ
ְהוָ֖ה ִצי ֹּֽוןִ :פצְחִּ֤ ּו ַרנְנ ּ֙ו יַחְדָָ֔ ו
י ְַרנִ֑נּו ִכָׁ֣י ַ ִּ֤עי ִן ְב ֙ ַעי ִ ֙ן י ְִר ָ֔אּו ב ְַ֥שּוב י ָ
ְדּויי י ְה ֶּ֜ ָוה
ְרּושָלִם כִ ּֽי-נ ַ ִִּ֤חם י ְהוָה֙ ע ַָ֔מֹו ג ַ ָָ֖אל י ְרּושָ לָ ִ ּֽםּ :ופ ֨
ח ְָר ָ֖בֹות י
ָ ִ֑
ֹאשם ש ִָּ֤שֹון וְשִ ְמחָה֙
מְחת ָ
יְ ֻ
ש ֶ֗בּון ָ ִּ֤
עֹולָ֖ם עַל-ר ָ ִ֑
ּובאּו צִיֹו ֙ן ב ְִר ָָ֔נה וְשִ ַ ַ֥
ָאסף
שיגּו ו ְָנָ֖סּו י ָגַ֥ ֹון וַאֲ נ ָָחּֽה :לא-י ָבַ֥ ֹוא עֹו ֙ד ִ
י ַ ָ֔ ִ
שמ ְָ֔שְך וִיר ָ֖חְך לָׁ֣ א י ִ֑
של ְָ֖מּו י ְמַ֥י אבְל ְּֽךִ :כָׁ֣י לִּ֤ א ְב ִחפָזֹו ֙ן
ִכָׁ֣י י ְה ֶ֗ ָוה ִיּֽהְיהָ -ל ְ֙ך ל ְָׁ֣אֹור עֹו ָָ֔לם ְו ָ
ִמְנּוסה לָׁ֣ א תל ִ֑כּון כִ ּֽי-ה ֹלְִּ֤ך ִלפְניכם֙ י ְה ָ֔ ָוה ּומְ ַא ִספְכָ֖ם
ת ָ֔צאּו ּוב ָ ָ֖
ְעֹולָ֖ם ִי ְָׁ֣ירשּו ָ ִ֑ארץ נֹ֧צר
אֱלהַ֥י י ִשְ ָראּֽלְ :ועַמ ְ֙ך כ ָֻלָׁ֣ם צַדִ י ִָ֔קים ל ָ
ֲשה י ַ ָָ֖די ְלהִתְ פָאּֽר :הַקָט ֹ ֙ן ִיּֽהְיָׁ֣ה ל ָָ֔אלף ְו ַהצ ִ ָָ֖עיר לְגָׁ֣ ֹוי
מַ ט ַָעֶ֛י מַ ע ַ֥
ִישנָהְ :ו ָה ָיָׁ֣ה | ַהנִשְ ָ ָׁ֣אר ְבצִיֶ֗ ֹון ְוהַנֹותָ ֙ר
ְהוָ֖ה ְבע ִָתַּ֥ה אֲ ח ּֽ
ע ִָ֑צּום ֲא ִנַ֥י י ָ
ב ִָׁ֣ירּוש ָָ֔לַ ִם ָק ָ֖דֹוש י ָ ָׁ֣אמר ִ֑לֹו כָלַ -הכ ַָ֥תּוב ַל ַח ִיָ֖ים בִירּושָלָ ִ ּֽםַ :חז ְָ֖קּו
י ַ ָָׁ֣די ִם ָר ִ֑פֹות ּוב ְִרכַ ַ֥ י ִם כ ֹשְלָ֖ ֹות אַמּֽצּו :אִמְ ר ּ֙ו ְלנִמְ הֲריָ֔ -לב ִחז ְָ֖קּו
ַאל-תִ ָ ִ֑יראּו הִנִּ֤ה ֱאלּֽהיכם֙ נ ָ ָָׁ֣קם י ָָ֔בֹוא ג ְָׁ֣מּול אֱ ל ִָ֔הים הַ֥ ּוא י ָָ֖בֹוא
שמ ָ ְָׁ֣חה ת ָ֔צאּו ּובְשָלָ֖ ֹום תּֽ ּוב ִָ֑לּון הה ִ ָָׁ֣רים ְו ַה ְגב ֶָ֗עֹות
שעֲכ ּֽם :כִ ּֽיְ -ב ִ
וְי ֹ ַ
י ִ ְפצְחִּ֤ ּו ִלפְניכם֙ ִר ָָ֔נה ְוכָל-עֲצַ֥י הַשָ ָ֖דה י ִמְ חֲאּו-כָ ּֽף :לִקְ ִּ֤ר ֹא שְ נַת-
אמ ֹר
אלהינּו ְלנ ַָ֖חם כָל-אֲבלִ ּֽים :ל ִּ֤
ָרצֹו ֙ן לַ ּֽיה ָ֔ ָוה ְויַֹ֥ום נ ָ ָָ֖קם ל ִ֑
סּורים֙ ָ֔צאּו לַאֲ ַ֥שר ב ַָ֖ח ֹשְך ִהג ִָ֑לּו עַל-דְ ָר ִכָׁ֣ים י ְִר ָ֔עּו ּו ְבכָל-
לַ ּֽ ֲא ִ
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ִיתּֽם :ל ָָׁ֣שּום | לַאֲ בלָׁ֣י צִיֶ֗ ֹון לָתת֩ ל ָ֨הם פ ְֶּ֜אר ַ ָׁ֣תחַת
ש ָפ ִיָ֖ים ַמ ְרע ָ
ְ
ששֹו ֙ן ַ ָׁ֣תחַת ָ֔אבל ַמע ֲָׁ֣טה תְ ִה ָָ֔לה ַ ָ֖תחַת ָׁ֣רּו ַח כ ָ ִ֑הה וְק ָ ִֹּ֤רא
ֶ֗אפר ִּ֤שמן ָ
ְהוָ֖ה ְלהִתְ פָאּֽר :צִיָ֖ ֹון בְמִ ש ְָפָׁ֣ט תִ ָפ ִ֑דה
לָהם֙ אילָׁ֣י ה ַָ֔צדק מ ַ ַַ֥טע י ָ
אֱלהַ֥ים ב ְָרב-
וְשָ ָ֖בי ָה ִבצְדָ ָ ּֽקהַ :ו ֲא ִנִּ֤י תְ ִפלָתִ ּֽי-ל ְָ֨ך | י ְה ֵ֡ ָוה ִּ֤עת ָר ֶ֗צֹון ִ
שיש
ַיהוִ֑ה ְּ֝תָ ִ
שעָּֽךְ ָ֭ :ונַ ְפשִי תָ ִגָׁ֣יל ב ָ
ַחס ְִ֑דָך ְּ֝ ֲע ֶ֗ננִי ב ֱאמַ֥ת י ִ ְ
ירה
ָש ָ
בִישּועָתּֽ ֹוַ :ו ֲא ִנִּ֤י | ְב ַחסְדְ ָךָׁ֣ ָב ַטחְתִ ֮י ָיִּ֤גַ֥ל ִל ִֶ֗בי בִ ּֽישּו ֶָ֫עתַָ֥ך א ִ ַ֥
ש ָ֙מעָה֙ ֲאד ָֹנָׁ֣י | ְס ָָ֔לחָה אֲ ד ֹנָ ֶ֛י הַ ּֽ ֲק ִ ַ֥שיבָה
ַיהוִ֑ה ִכָ֖י ג ַ ָָׁ֣מל עָלָ ּֽיֲ :אד ָֹנִּ֤י | ְ
ל ָ
ִירָךָ֖ ְועַל-
ַאחר לְמַ ּֽ ֲענְָךָׁ֣ ֱאל ַָ֔הי כִ ּֽי-שִ מְָךָׁ֣ נִקְ ָָ֔רא עַל-ע ְ
ַוע ֲָ֖שה ַאל-תְ ַ ִ֑
ְהוִּ֤ה | אל֙י ָ֙ך וְ ּֽנ ָָ֔שּובָה חַדַ֥ש י ָָ֖מינּו כ ְּֽקדם:
ֲשִיבנּו י ָ
עַמָּֽך :ה ֨
ואומר החזן קדיש תתקבל

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא
ּו ְב ַח יי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁארְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
תִּ תְּ ַקבַל צְלֹותָ נָא ּובָעּותָ נָא עִם צְלֹותְ הֹון ּובָעּותְ הֹון דְ כָל בית יִש ְָראל
ְַארעָא ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן
ש ַמי ָא ו ְ
ק ֹדם אֲבּונָא דְ ִב ְ
שבָע וִישּועָה וְנ ָחמָה ,וְשיזָבָא
ש ַמי ָאַ ,חי ִים ְו ָ
ש ָלמָא ַרבָא מִן ְ
יְּהֵא ְ
ּורפּוָאה ּוגְאּולָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוַח ְו ַה ָצלָה ,לָנּו ּו ְלכָל עַמֹו
ְ
יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן
עֹושֶ ה שָלֹום ִבמְרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּו ְועַל כָל
עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן
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ִיבת צִיִ֑ ֹון ְּ֝ ָה ִֶ֗יינּו כְחֹלְמִ ּֽיםִּ֤ ָ :אז
שִִּ֗ יר הַ ּֽ ֶַ֫מעֲלַ֥ ֹות ב ְָׁ֣שּוב ָ֭ י ְהוָה את-ש ַ ָׁ֣
י ִמָל֪א שְ ֵ֡חֹוק פִינ ּ֮ו ּולְשֹונ֪נּו ִֶ֫רנָ ַ֥ה ָ֭ ָאז י ֹאמְ ָׁ֣רּו בַגֹו ִיִ֑ם ִהג ְִדַ֥יל ְּ֝י ְה ֶ֗ ָוה
ָה ִי ַ֥ינּו
ַלע ֲַ֥שֹות עִם-אּֽלהִ :הג ִ ְָׁ֣דיל ָ֭ י ְהוָה ַלע ֲַ֥שֹות עִמֶָ֗ נּו
ִיקים בַנ ּֽגב :הַז ְֹר ִעַ֥ים
שּובה ָ֭ י ְהוָה את ְ
שְמחִ ּֽיםָׁ֣ ָ :
ִיתנּו כַאֲ פ ִ ַ֥
שב ִ֑
בְדִ מְ ֶָ֗עה ב ְִרנָ ַ֥ה יִק ְּֽצ ֹרּוָ֘ :הלִּ֤ ֹוְך י ֨לְך | ּובָכ ֹה֮ נ ֹ֪שא מּֽשְךֶַ֫ -ה ָז ַַ֥רע בֹּֽא-
י ָבַ֥ ֹוא ב ְִר ָנִ֑ה ְּ֝נ ֹ ֶ֗שא ֲאלֻמ ָֹתּֽיו:
הציבור אומרים כאן קדיש "יהא שלמא"

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁאר ְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
שבָע וִישּועָה וְנ ָחמָה ,וְשיזָבָא
ש ַמי ָאַ ,חי ִים ְו ָ
ש ָלמָא ַרבָא מִן ְ
יְּהֵא ְ
ּורפּוָאה ּוגְאּולָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוַח ְו ַה ָצלָה ,לָנּו ּו ְלכָל עַמֹו
ְ
יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן
עֹושֶ ה שָלֹום ִבמְרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּו ְועַל כָל
עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן

שב ַח ַל ֲאדֹון הַכ ֹל ,לָתת גְדֻ לָה לְיֹוצר בְראשִית ,שֹּלא
ָׁע לינּו ְל ַ
שפְחֹות הָאֲ דָ מָה .שֹּלא שָ ם
שמָ נּו ְכ ִמ ְ
ָעשָנּו כְגֹויי הָאֲ ָרצֹות ,וְלא ָ
גֹורלנּו ְככָל הֲמֹונָם ,שהם מִ שְתַ ֲחוִים לְהבל
חלְקנּו כָהם ,וְלא ָ
ו ִָריקּ ,ומִתְ ַפ ְללִים אל אל לא יֹושִיעַ .וַאֲ נַחְנּו מִשְתַ ֲחוִים ִלפְני
מלְך ַמלְכי הַמְ ָלכִים ַה ָקדֹוש בָרּוְך הּוא ,שהּוא נֹוטה שָמַ י ִם
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שמַ י ִם ִמ ַמעַלּ ,ושְ כִינַת עֻזֹו ְבגָבְהי
וְי ֹסד ָארץּ ,ומֹושַב יְקָרֹו ַב ָ
ְמרֹומִים .הּוא אֱ להינּו וְאין עֹוד ַאחר ,אֱמת מַ לְכנּו וְאפס זּולָתֹו,
ַתֹורהְ :וי ָדַ עְתָ הַיֹום ַוהֲשב ֹתָ אל ְלבָבָך כִי י ְהֹוָה הּוא
ַככָתּוב ב ָ
ש ַמי ִם ִמ ַמעַל ְועַל הָָארץ מִתָ חַת אין עֹוד:
ָהאֱלהִים ַב ָ
ַע ל כן נְקַּוה לְָך י ְהֹוָה ֱאלהינּו ,ל ְִראֹות מְה ָרה בְתִ פְארת ֻעזְָך,
ְל ַה ֲעבִיר גִלּולִים מִן הָָארץְ ,ו ָה ֱאלִילִים כָרֹות יִכָרתּון ,לְתַ קן
עֹולָם ְב ַמלְכּות שַדַ יְ ,וכָל בְני ָבשָר י ִקְ ְראּו בִשְמָךְ ,ל ַהפְנֹות
אליָך כָל ִרשְעי ָארץ .יַכִירּו וְידְ עּו כָל יֹושְבי תבל ,כִי לְָך
שבַע כָל לָשֹוןְ .לפָניָך י ְהֹוָה אֱלהינּו יִכ ְְרעּו
תִ כ ְַרע כָל ברְך ,תִ ָ
שמְָך יְקָר י ִתנּו ,וִי ַקבְלּו ֻכלָם את ע ֹל מַ לְכּותָך,
ְוי ִפ ֹלּוְ ,ו ִלכְבֹוד ִ
וְתִ מְלְך עֲליהם מְה ָרה לְעֹולָם וָעד .כִי הַמַ לְכּות שלְָך הִיא,
ְתֹורתָ ְך :י ְהֹוָה י ִמְלְך לְעֹלָם
ּולְעֹולְמי עַד תִ מְלְך ְבכָבֹודַ .ככָתּוב ב ָ
וָעד :וְנ ֱאמַרְ :ו ָהי ָה י ְהֹוָה לְמלְך עַל כָל הָָארץ בַיֹום ַההּוא יִהְיה
י ְהֹוָה אחָד ּושְמֹו א ָחד:

תפלת ערבית של מוצאי תשעה באב
שגָב לָנּו אֱלהי יַעֲק ֹב סלָה :י ְהֹוָה ְצבָאֹות
יְּהוָׁה ְצבָאֹות ִעמָנּו ִמ ְ
ַאשְרי ָאדָ ם ב ֹט ַח בְָך :י ְהֹוָה הֹושִיעָה הַמלְך יַעֲננּו בְיֹום קָ ְראנּו:
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
קסו

ערבית

לתשעה באב

נר מערבי

שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁאר ְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ

שחִיתְ ,וה ְִרבָה ְלהָשִיב אַ פֹו ,ולא
וְּהּוא ַרחּום יְכַפר עָֹון וְלא י ַ ְ
יָעִיר כָל ֲחמָתֹו :י ְהֹוָה הֹושִיעָה ,הַמלְך יַעֲננּו ְביֹום קָ ְראנּו:
(ואומר החזן ):ב ְָרכּו את י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך:
(ועונים הקהל ):בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:
(וחוזר החזן ):בָרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:
בָׁרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲשר בִדְ בָרֹו מַ ע ֲִריב
שע ִָרים בִתְ בּונָה ,מְשַנה עִתִ ים ּומַ ֲחלִיף
ע ֲָרבִים ְב ָח ְכמָה ,פֹות ַח ְ
את ַהזְ ַמנִיםּ ,ו ְמסַדר את הַכֹו ָכבִים בְמִשְמְ רֹותיהם ב ָָרקִי ַע
כ ְִרצֹונֹו ,בֹורא יֹומָם ָו ַליְלָה ,גֹולל אֹור מִ פְני ח ֹשְך וְח ֹשְך מִ פְני
אֹורַ ,ה ַמ ֲעבִיר יֹום ּומבִיא ַליְלָהּ ,ו ַמבְדִ יל בין יֹום ּובין ָליְלָה.
י ְהֹוָה ְצבָאֹות שְ מֹו .בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,הַמַ ע ֲִריב ע ֲָרבִים:
תֹורה ּומִ צְֹות חֻקִ ים
ַא ֲהבַת עֹולָׁם בית יִש ְָראל ַעמְָך ָא ַהבְתָ ָ ,
ש ָפטִים אֹותָ נּו ִלמַדְ תָ  .עַל כן י ְהֹוָה אֱ להינּו ,בְשֹכְבנּו ּובְקּומנּו
ּו ִמ ְ
תֹורתָךּ ,ומִ צְֹותיָך
שמַח ְונַעֲלז בְדִ בְרי תַ לְמּוד ָ
נָשִי ַח ְבחֻקיָךְ ,ונִ ְ
ְוחֻקֹותיָך לְעֹולָם וָעד ,כִי הם חַיינּו וְא ֹרְך י ָמינּוּ ,ובָהם נהְגה
יֹומָם ָו ָלי ְ ָלה .וְַא ֲהבָתְ ָך לא תָ סּור מִמנּו לְעֹולָמִים ,בָרּוְך אַ תָ ה
י ְהֹוָה ,אֹוהב את עַמֹו יִש ְָראל:

להינּו י ְה ֹוָ ַ֥ ה | א ָחּֽד:
ש ַ ְָ֖מע יִש ְָר ִ֑אל י ְה ֹוָ ַ֥ ה ֱא ָ֖
(בלחש):

בָרּוְך ,שם כְבֹוד ַמלְכּותֹו ,לְעֹולָם וָעד:
קסז
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ֱלהיָך ְבכָל-לְבָ ּֽבְָךַ֥ ּו ְבכָל-נַ ְפשְָךָ֖ ּו ְבכָל-
ו ָׁ ְִּ֣א ַהבְּתֵָׁ֔ ָ֖את י ְה ָ ֹוָׁ֣ה א ִ֑
מְא ֹדָּֽךְ :והָי֞ ּו הַדְ ב ִ ָָׁ֣רים ה ֶָ֗אלה א ֲ֨שר אָ ּֽנ ִֹכֹ֧י ְמ ַצּוְָךֶ֛ הַיָ֖ ֹום עַל-
שבְתְ ָךִּ֤ בְב ֨ית ָ֙ך
שנַנ ָ ְָׁ֣תם ְלב ָָ֔ניָך וְדִ ב ְַר ָ ָ֖ת ָ ִ֑בם ְב ִ
ְלבָבָּֽךְ :ו ִ
ש ְכבְָךָ֖ ּובְקּומָּֽךּ :ו ְקש ְַר ָתַ֥ם ל ְָ֖אֹות עַל-י ִָ֑דָך
ּובְלכְתְ ָךָׁ֣ ב ַָ֔דרְך ּּֽו ְב ָ
יתָך
ְו ָהיַּ֥ו ל ְּֽט ֹט ָָ֖פ ֹת בַ֥ין עינ ּֽיָךּ :וכְתַ ב ְָתֶ֛ם עַלְ -מזֻזַ֥ ֹות ב ָ֖
שע ָּֽריָך:
ּו ִב ְ
ֲשר אָ ּֽנ ִֹכֶ֛י ְמצַּוַ֥ה
ְּו ָׁה ִָׁ֗יה אִם-ש ִָּ֤מ ֹ ַע תִ ְ
שמְע ּ֙ו אלִ -מצְֹותַָ֔ י א ֹ֧
אתְ כָ֖ם הַיִ֑ ֹום לְאַ ּֽ ֲה ֞ ָבה את-י ְה ָ ֹוִּ֤ה ֱאלּֽהיכם֙ ּו ְל ָעב ְָ֔דֹו ְבכָל-
יֹורה
ּֽתַתי מ ְַטּֽרְ -
ַארצְכֶ֛ם ְבע ִָ֖תֹו ָׁ֣
ְל ַבבְכָ֖ם ּו ְבכָל-נַ ְפשְכ ּֽם :וְנָ ִ ֹ֧
ירשְָךַ֥ ְוי ִ ְצה ָּֽרָך :וְנָ ּֽתַ ִתֶ֛י עַ֥שב
ּו ַמל ְִ֑קֹוש וְאָ ּֽ ַספ ָ ְָׁ֣ת דְ ג ָָ֔נָך וְתִ ּֽ
ִשמ ְָׁ֣רּו ל ָָ֔כם פן יִפ ְָ֖תה
ב ְָשּֽדְ ָךָ֖ ִלבְהמ ְִ֑תָך וְאָ ּֽ ַכל ָ ְָ֖ת ְושָבָ ּֽעְתָ  :ה ָ ּֽ
ִיתם
ֱלהים אֲח ִָ֔רים ְו ִהש ַ ּֽ
ְל ַבבְכִ֑ם ְוס ְַר ֶ֗תם וַ ּֽ ֲעבַדְ תם֙ א ִ ָׁ֣
ְת ֲחו ָ֖
ש ַ֨מי ִם֙ וְלאִ -יּֽהְיָׁ֣ה
לָהּֽםְ :וח ָָ֨רה ַאף-י ְה ֶֹּ֜ ָוה ב ֶָ֗כם ְוע ַ ִָּ֤צר אתַ -ה ָ
ְבּולִּ֑ה וַ ּֽ ֲאבַדְ ָׁ֣תם מְה ֶָ֗רה מ ַעל֙
ָמ ָָ֔טר ו ָ ְָׁ֣האֲדָ ָָ֔מה לַ֥ א תִ ָ֖תן את-י ָ
שמְתם֙ את-דְ ב ַ ָָׁ֣רי ָ֔אלה
ֲשר י ְה ָ ֹוָ֖ה נ ֹתַ֥ן לָכ ּֽםְ :ו ַ
ה ָ ָָׁ֣ארץ הַט ֹ ָָ֔בה א ַ֥
עַלְ -ל ַבבְכָ֖ם ו ְַעּֽל-נַ ְפשְכִ֑ם ּו ְקש ְַר ֨תם א ָ ִֹּ֤תם לְאֹו ֙ת עַל-ידְ ָ֔כם
ְו ָהיַּ֥ו ְלטֹּֽוט ָָ֖פ ֹת בַ֥ין עּֽיניכ ּֽםְ :ו ִל ַמדְ תַ֥ם א ָֹתֶ֛ם את-בְניכָ֖ם
שבְתְ ָךִּ֤ בְב ֨ית ָ֙ך ּובְלכְתְ ָךָׁ֣ ב ַָ֔דרְך ּּֽו ְב ָ
לְדַ ָׁ֣בר ָ ִ֑בם ְב ִ
ש ְכבְָךָ֖
שע ָּֽריָךְ :ל ַ֨מעַן י ְִרבִּ֤ ּו
יתָך ּו ִב ְ
ּובְקּומָּֽךּ :וכְתַ ב ְָתֶ֛ם עַל-מְזּוזַֹ֥ות ב ָ֖
ִימי בְנ ָ֔יכם ִ֚ ַעל הָ ּֽאֲדָ ָָ֔מה א ֲ֨שר נִש ַ ְֹ֧בע י ְה ֹוָ ֶ֛ה
י ְמיכם֙ ו ָׁ֣
לַ ּֽאֲבֹּֽתיכָ֖ם ל ָָׁ֣תת ל ִָ֑הם כִימַ֥י ַהש ַ ָָ֖מי ִם עַל-ה ָָאּֽרץ:
ו ֵַּ֥יאמֶר י ְה ָ ֹוָ֖ה אל-מ ַֹ֥שה לאמֹּֽר :דַ ֞בר אל-בְנִּ֤י יִש ְָראל֙
קס
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יהם ל ְּֽד ֹר ָ ִֹ֑תם
וְאָ ּֽמ ְַר ָ ָׁ֣ת אֲל ָ֔הם ְוע ָ֨שּו לָהַ֥ם צ ִ
ִיצֶ֛ת עַלַ -כנְפַ֥י ִבגְד ָ֖
ִיצַ֥ת ַהכ ָָנָ֖ף פ ְִתַ֥יל תְ כ ּֽלתְ :ו ָה ָיָׁ֣ה לָכ ֘ם ְלצִיצ ְִ֒ת
וְנָ ּֽתְ נֶ֛ ּו עַל-צ ִ
ִיתם א ָ ִֹ֑תם
ְ
ּורא ָׁ֣
ִיתם א ֶֹ֗תֹו ּוזְכ ְַרתם֙ את-כָלִ -מצְֹוָׁ֣ ת י ְה ָֹ֔ ָוה וַ ּֽ ֲעש ָ֖
ְולּֽא-תָ ֶּ֜תּורּו אַ ּֽח ֲִּ֤רי ְל ַבבְכם֙ וְאַ ּֽח ֲָׁ֣רי עּֽינ ָ֔יכם אֲשר-אַתַ֥ם ז ֹ ִנָ֖ים
ְֹותי וִ ּֽ ְהי ִיתַ֥ם
ִיתם את-כָלִ -מצ ָ ִ֑
אַ ּֽחֲריהּֽםְ :ל ַ ָׁ֣מעַן תִ זְכ ְָ֔רּו וַ ּֽ ֲעש ָ֖
קְד ִ ָֹ֖שים ל ּֽאלהיכ ּֽםֲ :א ֞נִי י ְה ָ ֹוָׁ֣ה ֱאלּֽה ֶ֗יכם א ֲ֨שר הֹוצִּ֤אתִי
ּֽאלהים ֲא ִנָ֖י י ְה ֹוָ ַ֥ה
אתְ כם֙ מ ָׁ֣ארץ ִמצ ְַָ֔רי ִם לִ ּֽ ְהיַֹ֥ות לָכָ֖ם ל ִ ִ֑
ֱאלּֽהיכ ּֽם:

(ועונים הקהל ):אֱמת( :וחוזר החזן ):י ְהֹוָה אֱלהיכם אֱ מת:
וֶאֱ מּונָׁה כָל ז ֹאת ְו ַקי ָם עָלינּו ,כִי הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו וְאין
זּולָתֹוַ ,ו ֲאנַחְנּו יִש ְָראל עַמֹו ,הַפֹודנּו ִמי ַד ְמ ָלכִים ,הַגֹאֲלנּו
ַמלְכנּו ִמכַף כָל ע ִָריצִים ,הָאל ַהנִפ ְָרע לָנּו ִמצָרינּו,
ַה ְמשַלם גְמּול ְלכָל אֹויבי נַפְשנּוַ ,השָם נַפְשנּו ַב ַחי ִים ,וְלא
נָתַ ן לַמֹוט ַרגְלנּוַ ,המַדְ ִריכנּו עַל בָמֹות אֹוי ְבינּוַ ,וי ָרם
ק ְַרננּו עַל כָל שֹונְאינּו ,הָאל הָע ֹשה לָנּו נְ ָקמָה ְבפ ְַרע ֹה,
בְאֹותֹות ּובְמֹופְתִ ים בְַאדְ מַת בְני חָםַ .המַכה בְעב ְָרתו כָל
בְכֹורי ִמצ ְָרי ִם ,וַיֹוצִיא את עַמֹו יִש ְָראל ִמתֹוכָם לְחרּות
עֹולָםַ ,ה ַמ ֲעבִיר ָבנָיו בין ִגז ְרי י ַם סּוף ,וְאת רֹודְ פיהם וְאת
שבְחּו
ְבּורתֹוִ ,
שונְאיהם בִתְ הֹומֹות ִטבַעָ .ראּו ָבנִים את ג ָ
וְהֹודּו ִלשְמֹוּ ,ו ַמלְכּותֹו ב ְָרצֹון ִקבְלּו עֲליהם .מ ֹשה ּובְני
ש ְמחָה ַרבָה ,וְָאמְרּו ֻכלָם מִי
ִירה ְב ִ
יִש ְָראל ,לְָך עָנּו ש ָ
נֹורא תְ הִֹּלת,
כָמֹכָה בָאלִם י ְהֹוָה ,מִי כָמֹכָה נאְדָ ר בַק ֹדשָ ,
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ע ֹשה פלאַ :מלְכּותְ ָך י ְהֹוָה אֱלהינּו ָראּו בָניָך עַל ַהי ָם ,יַחַד
ֻכלָם הֹודּו ְו ִה ְמלִיכּו וְָאמְרּו י ְהֹוָה יִמְלְך לְעֹולָם וָעד:
וְנ ֱאמַר :כִי פָדָה י ְהֹוָה את יַעֲק ֹבּ ,וגְָאלֹו ִמי ַד ָחזָק מִמנּו:
בָרּוְך אַתָ ה י ְהֹוָה ,גַָאל י ִש ְָראל:
הַשְּ כִּיבֵנּו ָאבִינּו ְלשָלֹוםְ ,ו ַה ֲעמִידנּו ַמלְכנּו ְל ַחי ִים טֹובִים
ּו ְלשָלֹוםּ ,ופְר ֹש עָלינּו ֻסכַת שְלֹומָך ,וְתַ קְננּו ַמלְכנּו בְעצָה
שמְָך ,והָגן ַבעֲדנּו,
טֹובָה ִמ ְלפָניָך ,וְהֹושִיענּו מְה ָרה ְל ַמעַן ְ
ְוהָסר מעָלינּו ַמכַת אֹויב ,דבר ,חרב ,חֹלִי ,צ ָָרהָ ,רעָה,
שטָן ִמ ְלפָנינּו
שחִית ּומַגפָה .שְב ֹר ְוהָסר ַה ָ
ָרעָבְ ,וי ָגֹון ּו ַמ ְ
ּומַאחֲרינּוּ ,ובְצל ְכנָפיָך תַ סְתִ ירנּוּ ,ושְמ ֹר צאתנּו ּובֹואנּו
ְל ַחי ִים טֹובִים ּו ְלשָלֹום מעַתָה ְועַד עֹולָם .כִי אל שֹומְרנּו
ּו ַמצִילנּו אַתָה ִמכָל דָ בָר ָרע ּו ִמ ַפחַד ָליְלָה .בָרּוְך אַתָה
י ְהֹוָה ,שֹומר את עַמֹו יִש ְָראל ָלעַדָ .אמן.
(ואומר החזן חצי קדיש)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁאר ְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ

שפָתַ י תִ פְתָ ח ּופִי יַגִיד תְ ִהלָתָך:
אֲ דנָׁיְ ,
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בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו ,אֱלהי ַאב ְָרהָם,
ַנֹורא ,אל
אֱלהי י ִ ְצחָק ואלהי יַעֲק ֹב .הָאל ַהגָדֹולַ ,הגִבֹור ְוה ָ
עלְיֹון ,גֹומל ֲחסָדִים טֹובִים ,קֹונה הַכ ֹל ,וְזֹוכר ַחסְדי ָאבֹות,
ּומבִיא גֹואל ִלבְני בְניהם לְמַ עַן שְמֹו ,בְַא ֲהבָה ,מלְך עֹוזר
ּומֹושִי ַע ּומָגן ,בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,מָגן ַאב ְָרהָם:
אַ תָׁ ה גִּבֹור לְעֹולָם ,אֲדֹנָי .מְ חַיה מתִ ים אַ תָ הַ ,רב לְהֹושִיעַ.
מֹוריד הַטָׁ ל.
ִּ
ְמ ַכלְכל ַחי ִים בְחסדְ ,מחַיה מתִים ב ְַרחֲמִ ים ַרבִים ,סֹומְך
סּוריםּ ,ומְ קַים אֱ מּונָתֹו לִישני
נֹו ְפלִים ,וְרֹופא חֹולִיםּ ,ומַתִ יר ֲא ִ
ָעפָר .מִי כָמֹוָך ַבעַל גְבּורֹותּ ,ומִי דֹומה לְָך ,מלְך ממִית ּומְ חַיה
ּו ַמ ְצמִי ַח י ְשּועָה .וְנ ֱאמָן אַתָ ה ְל ַהחֲיֹות מתִ ים .בָרּוְך אַתָ ה יהוה,
ְמחַיה הַמתִ ים:
שמְָך ָקדֹושּ ,ו ְקדֹושִים ְבכָל יֹום י ְ ַהלְלּוָך סלָה.
אַ תָׁ ה קָׁדֹושְ ,ו ִ
בָרּוְך אַתָ ה י ֹהוָה ,הָאל ַה ָקדֹוש:
אַ תָׁ ה חֹונן לְָאדָ ם דַ עַתּ ,ו ְמלַמד לאֱנֹוש בִינָה .חָננּו מאִתְ ָך
ָח ְכמָה בִינָה וָדָ עַת .בָרּוְך אַתָ ה י ַ ַה ַוהַ ,חֹונן הַדָ עַת:
ְתֹורתָךְ ,וק ְָרבנּו ַמלְכנּו ַלעֲבֹודָ תָךְ ,ו ַה ֲחזִירנּו
הֲשִּ יבֵנּו ָאבִינּו ל ָ
בִתְ שּו ָבה שְל ָמה ְלפָניָך .בָרּוְך אַ תָ ה יהוה ,הָרֹוצה בִתְ שּובָה:
ְּסלַח לָׁנּו ָאבִינּו כִי ָחטָאנּו ,מְח ֹל לָנּו מַ לְכנּו כִי פָשַ עְנּו ,כִי אל
טֹוב ְו ַסלָח אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה יהוה ,חַנּון הַמַ ְרבה ִלסְלחַ:
ְּראֵ ה נָׁא ְב ָענְינּו ,ו ְִריבָה ִריבנּוּ .ומַהר ְלגָאֳלנּו גְאֻ לָה שְלמָ ה
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ְל ַמעַן שְמָך ,כִי אל גֹואל ָחזָק אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ְ ְה ְוהְ ,גֹואל
יִש ְָראל:
ְּרפָׁאֵ נּו י ְהֹוָה וְנ ָרפא ,הֹושִיענּו ְונִּוָשעָה ,כִי תְ ִהלָתנּו אָתָ ה,
ְו ַהעֲלה ֲארּו ָכה ּומ ְַרפא ְלכָל תַ חֲלּואינּו ּו ְלכָל מַ כְאֹובינּו ּו ְלכָל
ַמכֹותינּו ,כִי אל רֹופא ַר ֲחמָן וְנ ֱאמָן אָתָ ה .בָרּוְך אַתָ ה י ֹהֹֹוהֹ,
רֹופא חֹולי עַמֹו יִש ְָראל:
ב ְַּרכֵנּו י ְהֹוָה אֱ להינּו ְבכָל ַמעֲשי י ָדינּוּ .ובָרְך שְ נָתנּו ְב ַטלְלי
ָרצֹון ב ְָרכָה ּונְ ָדבָהּ .ותְ הִי ַאח ֲִריתָ ּה ַחי ִים וְשָ בָע וְשָלֹום כַשָ נִים
הַטֹובֹות ִלב ְָרכָה .כִי אל טֹוב ּומטִיב אַתָ ה ּומְ בָרְך הַשָ נִים .בָרּוְך
שנִים:
אַתָ ה י ִ ִה ִוהְִ ,מבָרְך ַה ָ
תְּ קַע בְּשֹופָׁר גָדֹול לְחרּותנּוְ ,ושָא נס לְקַבץ ָגלֻיֹותינּו,
ְַארצנּו .בָרּוְך אַתָ ה
ַארבַע ַכנְפֹות הָָארץ ל ְ
ְו ַקבְצנּו מְה ָרה יַחַד מ ְ
י ֻ ֻה ֻוהְֻ ,מקַבץ נִדְ חי עַמֹו יִש ְָראל:
הָׁשִּ יבָׁה שֹופְטינּו ְכב ִָראשֹונָה ,וְיֹועֲצינּו ְכבַתְ ִחלָהְ .והָסר מִמנּו
י ָגֹון ַו ֲאנָחָהּ ,ומְלְך עָלינּו מְ ה ָרה אַתָ ה י ְהֹוָה ְלבַדְ ָך ,בְחסד
שפָט .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו ,מלְך אֹוהב
ּוב ְַר ֲחמִים ,בְצדק ּו ְב ִמ ְ
שפָט:
צְדָ קָה ּו ִמ ְ
ַלמִּינִּים ְו ַל ַמ ְלשִינִים ַאל תְ הִי תִ ְקוָהְ ,וכָל הַזדִים כְרגַע י ֹאבדּו,
ְוכָל אֹוי ְביָך ְוכָל שֹונְאיָך מְה ָרה יִכָרתּוּ ,ומַ לְכּות ה ִָרשְ עָה מְה ָרה
תְ עַקר ּותְ שַבר ּותְ כַלם וְתַ ְכנִיעם ִבמְה ָרה ְבי ָמינּו .בָרּוְך אַתָ ה
י ָ ָה ָוהָ ,שֹובר אֹויְבִים ּו ַמ ְכנִי ַע זדִ ים:
עַל ַהצַדִּ יקִּים ְועַל ַה ֲחסִידִים ְועַל שְא ִרית עַמְָך בית י ִשְ ָראל
ְועַל זִקְניהם ְועַל פְלטַת בית סֹופְריהם ְועַל גרי הַצדק ְועָלינּו,
יהֱמּו נָא ַרחֲמיָך י ְהֹוָה אֱ להינּו ,וְתן שָ כָר טֹוב ְלכָל הַבֹו ְטחִים
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שמְָך באֱמתְ ,ושִים חלְקנּו ִעמָהםּ ,ולְעֹולָם לא נבֹוש כִי בְָך
ְב ִ
ש ָענְנּו .בָרּוְך אַתָ ה יּוהּווּוהּו,
ָב ַטחְנּוְ ,ועַל ַחסְדְ ָך ַהגָדֹול באֱמת נִ ְ
שעָן ּו ִמ ְבטָח ַלצַדִ יקִים:
ִמ ְ
ִירָך ַכאֲשר דִ ב ְַרתָ ְ ,וכִסא דָ וִד ַעבְדְ ָך,
ש ַלי ִם ע ְ
תִּ שְּ כֹון בְתֹוְך י ְרּו ָ
מְה ָרה בְתֹוכָּה תָ כִיןּ ,ובְנה אֹותָ ּה ִבנְי ַן עֹולָם בִמְה ָרה ְבי ָמינּו.
ש ָלי ִם:
בָרּוְך אַתָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,בֹונה י ְרּו ָ
אֶ ת ֶצמַח דָ וִד ַעבְדְ ָך מְה ָרה תַ ְצמִיחַ ,וְקַ ְרנֹו תָ רּום בִישּועָתָך.
כִי לִישּועָתְ ָך ִקּוִינּו ְו ִצפִינּו ָכל הַיֹום .בָרּוְך אַ תָ ה י ִ ִה ִוהִ ,מַ צְמִי ַח
קרן י ְשּועָה:
שְּ מַע קֹולֵנּו י ְהֹוָה אֱלהינּוָ ,אב ה ַָרחֲמָ ן ַרחם עָלינּו ,וְקַבל
ב ְַר ֲחמִים ּוב ְָרצֹון את תְ ִפלָתנּו ,כִי אל שֹומ ַע תְ פִלֹות וְתַ חֲנּונִים
אָתָ הּ ,ו ִמ ְלפָניָך ַמלְכנּו ,ריקָם ַאל תְ שִיבנּו .חָננּו ַועֲננּו ּושְ מַע
תְ ִפלָתנּו .כִי ַאתָה שֹומ ַע תְ ִפלַת כָל פה ,בָרּוְך אַתָ ה י ֹ ְהוָה ,שֹומ ַע
תְ ִפלָה.
ְּרצֵה י ְהֹוָה אֱ להינּו ְב ַע ְמָך י ִשְ ָראלּ ,ולִתְ ִפלָתָ ם שְ עהְ ,והָשב
ָהעֲבֹודָ ה לִדְ בִיר ביתָךְ ,ואִשי יִש ְָראל ּותְ ִפלָתָ ם מְה ָרה בְַא ֲהבָה
תְ קַבל ב ְָרצֹוןּ ,ותְ הִי ל ְָרצֹון תָ ִמיד עֲבֹודַ ת י ִשְ ָראל עַמָך:
ְואַתָ ה ,ב ְַרחֲמיָך ה ַָרבִים ,תַ חְפ ֹץ בָנּו וְתִ ְרצנּו .וְתחֱזינָה עינינּו
בְשּובְָך ְלצִיֹון ְב ַר ֲחמִים .בָרּוְך אַתָ ה י ִ ִה ִוהִ ,הַמַ ֲחזִיר שְ כִינָתֹו
ְלצִיֹון:
שאַתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱלהינּו ואלהי אֲ בֹותינּו
מֹודִּ ים ֲאנַחְנּו לְָךָ ,
לְעֹולָם וָעד ,צּורנּו צּור חַיינּו ּומָגן י ִשְענּו אַתָ ה הּוא לְד ֹר וָד ֹר.
סּורים ְבי ָדיָךְ ,ועַל
נֹודה לְָך ּונְסַפר תְ ִהלָתָך ,עַל חַיינּו הַמְ ִ
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נִשְמֹותינּו ַהפְקּודֹות לְָךְ ,ועַל נִסיָך ש ְבכָל יֹום עִמָ נּוְ ,ועַל
נִ ְפלְאֹותיָך וְטֹובֹותיָך ש ְבכָל עת ,ערב וָב ֹקר ְו ָצה ֳָרי ִם .הַטֹוב ,כִי
לא כָלּו ַרחֲמיָךַ ,המ ְַרחם ,כִי לא תַ מּו ֲחסָדיָך ,כִי מעֹולָם קִ ּוִינּו
לְָך:
ְועַל ֻכלָם י ִתְ ב ַָרְך ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נַשא תָ מִיד ,שִ מְ ָך מַ לְכנּו ,לְעֹולָם
וָעדְ .וכָל ַה ַחי ִים יֹודּוָך סלָה:
שמְָך ַהגָדֹול ,באֱמת ,לְעֹולָם כִי טֹוב ,הָאל
וִי ַהלְלּו וִיב ְָרכּו את ִ
י ְשּועָתנּו וְעז ְָרתנּו סלָה ,הָאל הַטֹוב .בָרּוְך אַ תָ ה י ֻ ֻה ֻוהֻ ,הַטֹוב
שמְָך ּולְָך נָאה לְהֹודֹות:
ִ
שִּ ים שָׁ לֹום טֹובָה ּוב ְָרכָהַ ,חי ִים ,חן וָחסד ,צְדָ קָה ו ְַרחֲמִים,
עָלינּו ְועַל כָל יִש ְָראל עַמָךּ .וב ְָרכנּו ָאבִינּוֻ ,כלָנּו כְאחָד בְאֹור
תֹורה ְו ַחי ִים,
פָניָך ,כִי בְאֹור פָניָך נָתַ תָ לָנּו י ְהֹוָה אֱלהינּוָ ,
ַא ֲהבָה וָחסד ,צְדָ קָה ו ְַר ֲחמִים ,ב ְָרכָה וְשָלֹום .וְטֹוב בְעיניָך
ְלב ְָרכנּו ּו ְלבָרְך את כָל ַעמְָך יִש ְָראל ְבר ֹב ע ֹז וְשָלֹום .בָרּוְך
אַתָ ה יּוהּווּוהּוַ ,ה ְמבָרְך את עַמֹו יִש ְָראל בַשָלֹוםָ .אמן:
צּורי וְג ֹאֲ לִי:
יִּהְּיּו ל ְָּׁרצֹון ִאמְרי פִי וְהגְיֹון ִלבִי ְלפָניָך י ְהֹוָה ִ
שפָתַ י מִדַ בר מִ ְרמָהְ ,ולִמְ קַ ְללַי נַפְשִי
אֱ ֹלהַי ,נְצ ֹר לְשֹונִי מ ָרעּ ,ו ְ
ְתֹורתָך ,וְַאחֲרי
תִ ד ֹםְ ,ונַ ְפשִי כ ָעפָר לַכ ֹל תִ הְיה ,פְתַ ח ִלבִי ב ָ
ִמצְֹותיָך תִ ְרד ֹף נַ ְפשִיְ .וכָל ַה ָקמִים ָעלַי ל ְָרעָה ,מְה ָרה הָפר
ֲעצָתָ ם ְו ַקלְקל ַמ ְחשְבֹותָ ם .יִהְיּו כְמ ֹץ ִלפְני רּוחַּ .ומַ לְאְַך י ְה ֹ ָוה
שמְָך ,עֲשה לְמַ עַן י ְמִ ינְָך ,עֲשה לְמַ עַן
דֹוחה .עֲשה ְל ַמעַן ְ
תֹורתָ ְך ,עֲשה ְל ַמעַן קְדֻ שָתָ ְךְ ,ל ַמעַן י ָחלְצּון י ְדִ ידיָך .הֹושִיעָה
ָ
יְמִינְָך ַועֲננִי.
(נוהגים לומר כאן פסוק המתחיל וגומר באות שבה מתחיל וגומר שמו הפרטי)

צּורי וְג ֹאֲ לִי:
יִּהְּיּו ל ְָּׁרצֹון ִאמְרי פִי וְהגְיֹון ִלבִי ְלפָניָך י ְהֹוָה ִ
קעד
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עשֶ ה שָׁ לֹום ִב ְמרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּוְ ,ועַל
כָל עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן:
יְּהִּי שֵ ם י ְהֹוָה מְב ָֹרְך .מעַתָ ה ְועַד עולָם :מִמִ זְ ַרח שמש עַד
מְבואוְ .מ ֻהלָל שם י ְהֹוָהָ :רם עַל כָל גוי ִם י ְהֹוָה .עַל הַשָ מַ י ִם
שמְָך ְבכָל הָָארץ :וִיב ְָרכּו שם
כְבֹודֹו :י ְהֹוָה אֲ דוננּו .מָה אַדִ יר ִ
כְבֹודָך ּו ְמרֹומַם עַל כָל ב ְָרכָה ּו ְת ִהלָה:
(ואומר החזן קדיש תתקבל)

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן [יהא
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁאר ְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן ָכל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
תִּ תְּ ַקבַל צְלֹותָ נָא ּובָעּותָ נָא עִם צְלֹותְ הֹון ּובָעּותְ הֹון דְ כָל בית יִש ְָראל
ְַארעָא ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן
ש ַמי ָא ו ְ
ק ֹדם אֲבּונָא דְ ִב ְ
שבָע וִישּועָה וְנ ָחמָה ,וְשיזָבָא
ש ַמי ָאַ ,חי ִים ְו ָ
ש ָלמָא ַרבָא מִן ְ
יְּהֵא ְ
ּורפּוָאה ּוגְאּולָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוַח ְו ַה ָצלָה ,לָנּו ּו ְלכָל עַמֹו
ְ
יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן
שלֹום עָלינּו ְועַל כָל
עֹושֶ ה שָלֹום ִבמְרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה ָ
עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן

שִִּ֗ יר לַ ַָ֫מעֲלֵּ֥ ֹות א ָ ָׁ֣שא ָ֭עינַי אל-הה ִ ִָ֑רים ְּ֝מאֶַ֗ י ִן י ַָ֥ב ֹא עז ִ ְּֽריָ֭ :עז ְִרי
ְהוִ֑ה ְּ֝ע ֹ ֶ֗שה שָ מַ ַ֥ י ִם וָאָ ּֽרץַ :אל י ִָׁ֣תן ל ַָׁ֣מֹוט ַרגְלִָ֑ך ַאל ְּ֝י ָנֶ֗ ּום
מ ִ ָׁ֣עם י ָ
קעה
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ִישן ְּ֝ש ֶֹ֗ומר יִש ְָראּֽל :י ְהוָ ַ֥ה ש ֹמְ ִ֑רָך
ּֽ
ש ֹמ ְּֽרָך :הִנָׁ֣ה לּֽא ָ֭-י ָנּום וְלָׁ֣ א י ָ ִ֑
ַשמש לּֽא י ֶַ֗ככָה ְוי ַָ֥ר ַח בַלָ ּֽיְלָה:
י ְהוָ ַ֥ה ְּ֝ ִצל ְֶָ֗ך עַלַ -י ַ֥ד י ְמִינ ָּֽך :יֹומֶָ֗ ם ה ַ֥
ְי ּֽה ֶ֗ ָוה י ִ ְ
ש ָמ ְרָךַ֥ מִ כָלִ֑ ָ -רע ְּ֝י ִשְ ֶ֗מ ֹר את נַפְשָּֽךְ :י ּֽה ֶ֗ ָוה י ִשְמָ ר-צאתְ ָךַ֥
ּובֹואָך ְּ֝מּֽעַתֶָ֗ ה ְועַד-עֹולָ ּֽם:
ִ֑
(הציבור אומרים כאן קדיש "יהא שלמא")

יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון
ב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן [יהא
ּו ְבחַיי דְ כל בית יִש ְָראל ַ
שמיה רבה  ]...י ְהא שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא י ִתְ ב ַָרְך.
ְויִשְתַ בַחְּ .ויִּתְּ פַָׁארְ .וי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ ַהדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל
ִירתָא.
שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא .אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ִירן ְב ָע ְלמָא ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָ א .דַ ֲאמ ָ
תִ ְ
שבָע וִישּועָה ְונ ָחמָה ,וְשיזָבָא
ש ַמי ָאַ ,חי ִים ְו ָ
ש ָלמָא ַרבָא מִן ְ
יְּהֵא ְ
ּורפּוָאה ּוגְאּולָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוַח ְו ַה ָצלָה ,לָנּו ּו ְלכָל עַמֹו
ְ
יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן
עֹושֶ ה שָלֹום ִבמְרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּו ְועַל כָל
עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן .אמן
(האומרים קדיש – אומרים ):ב ְָּׁרכּו את י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך:
(והקהל עונים ):בָׁרּוְך י ְהֹוָה הַמְ ב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:
(ואומרי הקדיש חוזרים) בָׁרּוְך י ְהֹוָה ַהמְב ַֹרְך לְעֹולָם וָעד:

שב ַח ַל ֲאדֹון הַכ ֹל ,לָתת גְדֻ לָה לְיֹוצר בְראשִית ,שֹּלא
ָׁעלינּו ְל ַ
שפְחֹות הָאֲ דָ מָה .שֹּלא שָ ם
שמָ נּו ְכ ִמ ְ
ָעשָנּו כְגֹויי הָאֲ ָרצֹות ,וְלא ָ
גֹורלנּו ְככָל הֲמֹונָם ,שהם מִ שְתַ ֲחוִים לְהבל
חלְקנּו כָהם ,וְלא ָ
ו ִָריקּ ,ומִתְ ַפ ְללִים אל אל לא יֹושִיעַ .וַאֲ נַחְנּו מִשְתַ ֲחוִים ִלפְני
קעו
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מלְך מַ לְכי הַמְ ָלכִים ַה ָקדֹוש בָרּוְך הּוא ,שהּוא נֹוטה שָמַ י ִם
שמַ י ִם ִמ ַמעַלּ ,ושְ כִינַת עֻזֹו ְבגָבְהי
וְי ֹסד ָארץּ ,ומֹושַב י ְ ָקרֹו ַב ָ
ְמרֹומִים .הּוא אֱ להינּו וְאין עֹוד ַאחר ,אֱמת מַ לְכנּו וְאפס זּו ָלתֹו.
ַתֹורהְ :וי ָדַ עְתָ הַיֹום ַוהֲשב ֹתָ אל ְלבָבָך כִי י ְהֹוָה הּוא
ַככָתּוב ב ָ
ש ַמי ִם ִמ ַמעַל ְועַל הָָארץ מִתָ חַת אין עֹוד:
ָהאֱלהִים ַב ָ
ַע ל כן נְקַּוה לְָך י ְהֹוָה ֱאלהינּו ,ל ְִראֹות מְה ָרה בְתִ פְארת ֻעזְָך,
ְל ַה ֲעבִיר ִגלּולִים מִן הָָארץְ ,ו ָה ֱאלִילִים כָרֹות יִכָרתּון ,לְתַ קן
עֹולָם ְב ַמלְכּות שַדַ יְ ,וכָל בְני ָבשָר י ִקְ ְראּו בִשְמָךְ ,ל ַהפְנֹות
אליָך כָל ִרשְעי ָארץ .יַכִירּו וְידְ עּו כָל יֹושְבי תבל ,כִי לְָך
שבַע כָל לָשֹוןְ .לפָניָך י ְהֹוָה אֱלהינּו יִכ ְְרעּו
תִ כ ְַרע כָל ברְך ,תִ ָ
שמְָך יְקָר י ִתנּו ,וִי ַקבְלּו ֻכלָם את ע ֹל מַ לְכּותָך,
ְוי ִפ ֹלּוְ ,ו ִלכְבֹוד ִ
וְתִ מְלְך עֲליהם מְה ָרה לְעֹולָם וָעד .כִי הַמַ לְכּות שלְָך הִיא,
ְתֹורתָ ְך :י ְהֹוָה י ִמְלְך לְעֹלָם
ּולְעֹולְמי עַד תִ מְלְך ְבכָבֹודַ .ככָתּוב ב ָ
וָעד :וְנ ֱאמַרְ :ו ָהי ָה י ְהֹוָה לְמלְך עַל כָל הָָארץ בַיֹום הַהּוא יִהְיה
י ְהֹוָה אחָד ּושְמֹו א ָחד
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הבדלה

מחזור יום הכיפורים

כשחל ט' באב במוצאי שבת ,אומרים ההבדלה

סדר הבדלה
ש ַלי ִם ְמבַשר אתן:
ִּראשֹון ְּלצִּיֹון הִנה ִהנָםְ ,ולִירּו ָ
כֹוס ישּועֹות אשָאּ ,ובְשם י ְהֹוָה אק ְָרא:
ָאנָא י ְהֹוָה הֹושִיעָה נָא ב' פעמים ָ :אנָא י ְהֹוָה ַה ְצלִיחָה נָא ב פעמים:
שלַח ב ְָרכָה ְר ָוחָה
דרכינּוַ ,ה ְצלַח לִמּודינּוּ ,ו ְ
צלִּיחֵנּוַ ,ה ְצלַח ָ
ַה ְּ
ְו ַה ְצ ָלחָה ְבכָל ַמעֲשה י ָדינּו ,כְדִ כְתִ יב יִשָא ב ְָרכָה מאת י ְהֹוָה ּוצְדָ קָה
ש ְמחָהְ ,ושָש ֹן וִיקָרּ :וכְתִ יב
אֹורה ְו ִ
מאֱלהי יִשְעֹו :לַיהּודִ ים ָהי ְתָ ה ָ
שכִיל ,וַיהֹוָה עִמֹו :כן יִהְיה ִעמָנּו תָ ִמיד:
ַויְהִי דָ וִד ְלכָל דְ ָרכָיו ַמ ְ
ַסב ְֵּרי מ ָָׁׁרנָׁן( .ועונים ):ל ַחיִּים.
בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,בֹורא פ ְִרי הַגפן:
(אין מברכים על הבשמים אף אם חל יוה"כ בשבת)

בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָםַ ,ה ַמבְדִ יל בין ק ֹדש לְחֹול
שבִיעִי לְששת י ְמי
ּובין אֹור לְח ֹשְך ּובין יִש ְָראל ָל ַעמִים ּובין יֹום ַה ְ
ַה ַמעֲשה .בָרּוְך אַ תָ ה י ְהֹוָהַ ,ה ַמבְדִ יל בין ק ֹדש לְחֹול:
שותה רביעית ומברך "על הגפן" .ואם שתה פחות מרביעית אינו מברך

בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם עַל הַגפן ְועַל פ ְִרי הַגפן ְועַל
ּור ָחבָה ,ש ָרצִיתָ ְו ִהנְ ַחלְתָ
תְ נּובַת ַהשָדהְ ,ועַל ארץ חמְדָ ה ,טֹובָה ְ
ַלאֲבֹותינּו ,לאֱכֹול ִמפ ְִרי ָּהְ ,ו ִלשְב ֹ ַע מִטּובָּהַ .רחם י ְהֹוָה אֱלהינּו עָלינּו,
שכַן כְבֹודָ ְך,
ִירְךְ ,ועַל הַר צִיֹון ִמ ְ
ש ַלי ִם ע ָ
ְועַל יִש ְָראל ַע ָמ ְךְ ,ועַל י ְרּו ָ
ש ַלי ִם עִיר הַק ֹדשִ ,במְה ָרה
ְועַל ִמזְ ָבחְָךְ ,ועַל הי ָכלְָךּ ,ובְנה י ְרּו ָ
ְבי ָמינּוְ ,ו ַהעֲלנּו לְתֹוכָּהְ ,ושַמחנּו ְב ִבנְיָנָּהּ ,ונְב ְָרכְָך עָלי ָה ִבקְדֻ שָה
ּו ְב ָטה ֳָרה.
ְרי הַגפן (של ארץ
כִי ַאתָ ה טֹוב ּומטִיב לַכ ֹל ,ונֹודה לָך עַל הָָארץ ְועַל פ ִ
ְרי הַגפן( :של ארץ ישראל :גַ ְפנָּה):
ישראלַ :ג ְּפנָּׁה) בָרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,עַל הָָארץ ְועַל פ ִ
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ברכת הלבנה
ש ַמי ִם ְמ ַספ ְִרים כְבֹוד אל ּומַ עֲשה י ָדָ יו
ַל ְּמנַ ֵצ ַח ִמזְמֹור לְדָ וִדַ :ה ָ
ַמגִיד ה ָָרקִיעַ :יֹום לְיֹום יַבִי ַע א ֹמר ְו ַליְלָה ְל ַליְלָה יְחַּוה דָ עַת:
אין א ֹמר וְאין דְ ב ִָרים ְבלִי נִשְ מָע קֹולָםְ :בכָל הָָארץ יָצָא קַ ּוָם
ּו ִבקְצה תבל מִ ליהם לַשמש שָם א ֹהל בָהם :וְהּוא ְכחָתָ ן י ֹצא
מ ֻחפָתֹו יָשִיש ְכגִבֹור לָרּוץ א ַֹרח :מִ קְצה הַשָמַ י ִם מֹוצָאֹו
תֹורת י ְהֹוָה תְ מִ ימָה
ּותְ קּופָתֹו עַל קְצֹותָ ם וְאין נִסְתָ ר מחַמָ תֹוַ :
ְמשִיבַת נָפש עדּות י ְהֹוָה נ ֱא ָמנָה ַמ ְחכִימַת פתִ י :פִקּודי י ְהֹוָה
ְאִירת עינָי ִם :י ְִרַאת י ְהֹוָה
שמְחי לב ִמ ְצוַת י ְהֹוָה ב ָָרה מ ַ
יְש ִָרים ְמ ַ
שפְטי י ְהֹוָה אֱמת צָדְ קּו יַחְדָ ו :הַנחֱמָ דִ ים
ְהֹורה עֹומדת ָלעַד ִמ ְ
ט ָ
ִמזָהָב ּו ִמפַז ָרב ּו ְמתּוקִים מִדְ בַש וְנ ֹפת צּופִים :גַם ַעבְדְ ָך נִזְהָר
שגִיאֹות מִי יָבִין מִ נִסְתָ רֹות נַקנִי :גַם
שמ ְָרם עקב ָרבְ :
בָהם ְב ָ
מִזדִים חֲשְֹך ַעבְדָך ַאל י ִ ְמשְלּו בִי ָאז איתָ ם ְונִקיתִ י מִפשַ ע ָרב:
צּורי וְג ֹאֲ לִי:
יִהְיּו ל ְָרצֹון ִאמְ רי פִי וְהגְיֹון ִלבִי ְלפָניָך י ְהֹוָה ִ
שעִים ֲאגַד ַע תְ רֹו ַמ ְמנָה ק ְַרנֹות צַדִ יק:
צּורי בָעֹולָם הַזה וגֹואֲ לִי לָעֹולָם ַהבָאְ .וכָל ק ְַרני ְר ָ
ִּ

ַהלְּלּויָּׁה ַהלְלּו את י ְהֹוָה ִמן ַהשָמַ י ִם ַהלְלּוהּו בַמְ רֹומִים:
ַהלְלּוהּו כָל מַ לְָאכָיו ַהלְלּוהּו כָל ְצבָָאיוַ :הלְלּוהּו שמש ְוי ָר ַח
ַהלְלּוהּו כָל כֹוכְבי אֹורַ :הלְלּוהּו שְמי הַשָמָ י ִם ְוהַמַ י ִם אֲשר
ש ָמי ִם :י ְ ַהלְלּו את שם י ְהֹוָה כִי הּוא ִצּוָה ְונִב ְָראּו:
מעַל ַה ָ
ַוי ַ ֲעמִידם ָלעַד לְעֹולָם חָק נָתַ ן וְלא יַעֲבֹור:
כִּי אֶ ְּראֶ ה שָׁ מֶיך ַמ ֲעשה א ְצבְעֹותיָך י ָרח וְכֹו ָכבִים אֲשר
שמְָך ְבכָל הָָארץ:
כֹונָנְתָ  :י ְהֹוָה אֲד ֹנינּו ,מָה אַדִ יר ִ
בָׁרּוְך ַאתָ ה י ְהֹוָה ,אֱלהינּו מלְך הָעֹולָם ,אֲ שר בְמַאֲמָ רֹו ב ָָרא
ש ָחקִים ּובְרּו ַח פִיו כָל ְצבָָאם ,ח ֹק ּוזְמַן נָתַ ן ָלהם שֹּלא י ְשַ נּו את
ְ
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ששִים ּושְמחִים ַלעֲשֹות ְרצֹון קֹוניהם ,פֹועל אֱמת
תַ ְפקִידָ םָ ,
ש ְפ ֻעלָתֹו אֱמתְ ,ו ַל ְל ָבנָה ָאמַר שתִ תְ חַדש ,עֲטרת תִ פְארת
ַלעֲמּוסי בָטן ,שגַם הם עֲתִ ידִים ְלהִתְ חַדש כְמֹותָ ּה ּו ְלפָאר
לְיֹוצ ְָרם עַל שם כְבֹוד ַמלְכּותֹו .בָרּוְך אַ תָ ה י ְהֹוָה ,מְ חַדש
חֳדָ שִים:
ְבסִימָן טֹוב תְ הִי לָנּו ּו ְלכָל י ִשְ ָראל:
ְבסִימָן טֹוב תְ הִי לָנּו ּו ְלכָל י ִשְ ָראל:
ְבסִימָן טֹוב תְ הִי לָנּו ּו ְלכָל י ִשְ ָראל:
בָׁרּוְך יֹוצְרְך ,בָרּוְך עֹושְך ,בָרּוְך קֹונְך ,בָרּוְך בֹוראְך ,כְשם
מרקְדִים כְנגְדְך ,וְאין ֲאנַחְנּו י ְכֹולִים ִלגַע בְָך ,כְָך אִ ם
ש ֲאנַחְנּו ַ
י ְַר ְקדּו אֲח ִרים כְנגְדנּו ְל ַהזִיקנּו ,לא יּוכְלּו ִלגַע בָנּו ,וְלא י ִשְ לְטּו
בָנּו ,וְלא י ַ ֲעשּו בָנּו שּום ר ֹשם ְכלָל ועִקָ ר .תִפ ֹל עֲליהם אימָ תָ ה
ָו ַפחַדִ ,בגְד ֹל זְרֹועֲָך י ִדְ מּו כָָאבן :כָָאבן י ִדְ מּו ,זְרֹועֲָך ִבגְד ֹל,
(אומרים מ"סימן טוב" עד כאן שלוש פעמים).
ָו ַפחַד אימָתָ ה עֲליהם תִ פ ֹל:
דָׁ וִּד מלְך יִש ְָראל חַי ו ַקי ָם (שלוש פעמים)ָ .אמןָ ,אמןָ ,אמן :נצַח,
נצַח ,נצַח :סלָה ,סלָה ,סלָה :וָעד ,וָעד ,וָעד:
ְקִרבִי( :שבע פעמים)
לב טָהֹור ב ְָרא לִי ֱאלהִים ,וְרּו ַח נָכֹון חַדש ב ְ
שִּ יר ַל ַמעֲלֹות אשָא עינַי אל הה ִָרים מַאי ִן י ָב ֹא עזְ ִרי :עז ְִרי
ש ַמי ִם וָָארץַ :אל י ִתן לַמֹוט ַרגְלָך ַאל י ָנּום
מעִם י ְהֹוָה ע ֹשה ָ
שֹמְרָך :הִנה לא י ָנּום וְלא י ִישָן שֹומר י ִשְ ָראל :י ְהֹוָה ש ֹמְ רָך
י ְהֹוָה ִצלְָך עַל י ַד יְמִינָך :יֹו ָמם הַשמש לא י ַככָה ְוי ָר ַח ַב ָלי ְלָה:
שמ ְָרָך מִ כָל ָרע יִשְמ ֹר את נַפְשָך :י ְהֹוָה י ִשְמָ ר צאתְ ָך
י ְהֹוָה י ִ ְ
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ּובֹואָך מעַתָ ה ְועַד עֹולָם:
ַהלְּלּויָּׁה ַהלְלּו אל ְבקָדְ שֹו ַהלְלּוהּו ב ְִרקִי ַע עֻזֹוַ :הלְלּוהּו
ִבגְבּור ֹתָ יו ַהלְלּוהּו כְר ֹב גֻדְ לֹוַ :הלְלּוהּו בְתקַ ע שֹופָר ַהלְלּוהּו
בְנבל ְוכִנֹורַ :הלְלּוהּו בְת ֹף ּומָחֹול ַהלְלּוהּו בְמִ נִים וְעּוגָב:
שמַע ַהלְלּוהּו ְב ִצ ְלצְלי תְ רּועָה :כָל ַהנְשָמָה
ַהלְלּוהּו ְב ִצ ְלצְלי ָ
תְ הַלל י ָּה ַהלְלּוי ָּה:
שמָעאל ִא ְלמָלי לא זָכּו בְני י ִשְ ָראל אלָא
תָׁ נָׁא דְ בי ִרבִי י ִ ְ
ש ַמי ִם ַפעַם ַאחַת בַח ֹדש דַ י ָםָ .אמַ ר
ְל ַה ְקבִיל פְני אֲ בִיהם ש ַב ָ
ַאבַיי ה ְלכְָך נִימְ ִרינְהּו מע ֹמד:
יִּתְּ גַדַ ל ְוי ִתְ קַדַ ש שְמּה ַרבָא .אמן ְב ָע ְלמָא דִ י ב ְָרא כ ְִרעּותיּהְ .וי ַ ְמלִיְך
ַמלְכּותיּהְ .וי ַ ְצמַח פ ְֻרקָניּה .וִיקָרב ְמשִיחיּה .אמן ְבחַייכון ּובְיומיכון ּו ְבחַיי
דְ כל בית יִש ְָראל ַב ֲעגָלָא ּו ִבזְמַן ק ִָריב ְו ִאמְרּו ָאמן .אמן[יהא שמיה רבה  ]...י ְהא
שְמּה ַרבָא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם ּו ְל ָעלְמי ָע ְל ַמי ָא יִּתְּ ב ַָׁרְךְ .ויִשְתַ בַחְ .וי ִתְ פַָאר.
ְוי ִתְ רומַםְ .וי ִתְ נַשאְ .וי ִתְ הַדָ רְ .וי ִתְ עַלהְ .וי ִתְ ַהלָל שְמיּה דְ קֻדְ שָא ב ְִּּריְך הּוא.
ִירן ְב ָע ְלמָא
ש ְבחָתָ א וְנ ָחמָתָא .דַ ֲאמ ָ
ִירתָ א .תִ ְ
אמן לְעילָא מִן כָל ב ְִרכָתָ א .ש ָ
ְו ִאמְרּו ָאמֵן .אמן:
עַל יִש ְָראל ְועַל ַר ָבנָןְ .ועַל תַ ְלמִידיהֹון ְועַל כָל תַ ְלמִידי תַ ְלמִידיהֹון .דְ ָע ְסקִין
ְאֹורי ְתָ א קַדִ שְתָ א .דִ י בְַאתְ ָרא הָדין וְדִ י ְבכָל אֲתַ ר ַואֲתַר .י ְהא ָלנָא ּולְהֹון
ב ַ
אמְרּו ָאמן .אמן
ְַארעָא ְו ִ
ש ַמי ָא ו ְ
ּולְכֹון ִחנָא ְו ִחסְדָ א ו ְַרחֲמי .מִן קֳדָ ם מָארי ְ
ּורפּוָאה
שבָע וִישּועָה וְנ ָחמָה ,וְשיזָבָא ְ
ש ַמי ָאַ ,חי ִים ְו ָ
ש ָלמָא ַרבָא מִן ְ
יְּהֵא ְ
ּוגְאּולָה ּו ְסלִיחָה ְו ַכפ ָָרה וְרוַח ְו ַה ָצלָה ,לָנּו ּו ְלכָל עַמֹו יִש ְָראלְ ,ו ִאמְרּו ָאמן.
אמן

שלֹום ִבמְרֹומָיו ,הּוא ב ְַר ֲחמָיו יַעֲשה שָלֹום עָלינּו ְועַל כָל עַמֹו
עֹושֶ ה ַה ָ
אמְרּו ָאמן .אמן
יִש ְָראלְ ,ו ִ
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