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

ים אֹוי.  ים. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזרִּ  :ָבֵתינּו ְלָנְכרִּ

ּמֹוֵתינּו ְמקֹוְננֹות ְבֹחֶדׁש ָאב. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ינּו ְוֵאין ָאב אֹוי. אִּ ים ָהיִּ  :ְיתֹומִּ

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

ְרדָ  ָנם ָרָדְפנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוַעל ַצָּואֵרנּו נִּ ְנַאת חִּ י שִּ  :ְפנּו אֹוי. כִּ

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

ים ֶאת ֲעֹוָנם. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו  :ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם אוי. ַוֲאַנְחנּו סֹוְבלִּ

ים ָמְׁשלּו  ַטְלנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוֲעָבדִּ ים בִּ ּלּוַח ֲעָבדִּ י ׁשִּ  :ָבנּו אוי. כִּ

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

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

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

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

ְמָצאּו. י ְבֵבית זֹוָנה נִּ ים ְטחֹון ָנָשאּו אֹוי. כִּ  :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ַבחּורִּ

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

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

ְשַרף  י נִּ ְקָדֵׁשנּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּוָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו אֹוי. כִּ  :ֵבית מִּ

י נַֻטל ְכבֹוד ֵבית ַמֲאָוֵינּו. אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו ֵבנּו אֹוי. כִּ  :ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה לִּ

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

ְסֲאָך ְלדֹור ָודֹורַאָתה ְיָי ְלעֹוָלם תֵ   :ֵׁשב כִּ

ים ְׁשָכֵחנּו ַתַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָימִּ  :ָלָּמה ָלֶנַצח תִּ



יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵדׁש ָיֵמינּו ְכֶקֶדם  :ֲהׁשִּ

יֵבנּו ְיָי ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵדׁש  ם ָמֹאס ְמַאְסָתנּו ָקַצְפָת ָעֵלינּו ַעד ְמֹאדֲהׁשִּ י אִּ  :ָיֵמינּו ְכֶקֶדםכִּ

 ב

 :קינה לליל תשעה באב שחל במוצאי שבת

ְׁשַבת. ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת י ֹנַעם נִּ יהִּ ים ְוֶחְדַות. וִּ ירִּ ים ַרַבת. ְתמּור ׁשִּ ינִּ י ֵבן ּוַבת. ֲהגֹות קִּ פִּ  :ֵאיְך מִּ

י ַאף ְוַגם ֶעְבָרה. ְוַאפֹו ָבנּו  ְגְזָרה ְגֵזָרה. ָבֳחרִּ י נִּ ְׁשַבתאֹוי כִּ י ֹנַעם נִּ יהִּ  :ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת .ָחָרה. ּוָבֲעָרה ֲחָמתֹו ְכַלַבת. וִּ

ְׁש  י ֹנַעם נִּ יהִּ ְׁשַתנּו. ְוַגם ֻהְׁשֲחרּו ְכַמֲחַבת. וִּ נּו. ּוָפֵנינּו נִּ נּו. ּוְבתּולֹוֵתינּו עִּ י ָבֵתינּו ׁשִּ  :ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת .ַבתאֹוי כִּ

י ַׁשדּונּו.  ְׁשַבתאֹוי כִּ י ֹנַעם נִּ יהִּ ים ְכָבַבת. וִּ ים. ָהיּו ְנצּורִּ יֹון ַהְיָקרִּ ים. ְבֵני צִּ ילּו ָבנּו ְפָגרִּ פִּ  :ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת .ְוַגם הִּ

ְׁשַבת י ֹנַעם נִּ יהִּ ַבת. וִּ ְמצּום ֶׁשֶכן חִּ ְפֶאֶרת. צִּ י ָנְפָלה ֲעֶטֶרת. ְוָגְבָרה ָכֵתף סֹוֶרֶרת. ְוָחַדל הֹוד תִּ  :. ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבתאֹוי כִּ

י ֹנַעם נִּ  יהִּ ית ְמיָֻּקָרה. ָאְכָלה ֶאֶרץ ָזַבת. וִּ ְבָזה ָגזִּ י נְֻטָלה ְמנֹוָרה. ּוְקֹטֶרת ְלֹבָנה ַהְטהֹוָרה. ְונִּ  :ְבמֹוָצֵאי ַׁשָבת .ְׁשַבתאֹוי כִּ
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ילּו ָבַני. ְבֵליל ֶזה ָחַרב ֵבית ָקְדׁשִּ  ְבָכיּון ְוֵיילִּ ְבכּו ֶאת ַהְשֵרָפה ֲאֶׁשר ְבֵליל ֶזה יִּ יגֹוַני. ְויִּ ְשָרֵאל ֶיְהגּו בִּ ְשְרפּו ַאְרמֹוַני. ְוָכל ֵבית יִּ י ְונִּ

 :ָשַרף ְייָ 

ְסַגר ַהֶדלֶ  ֵביתֹו ְונִּ ים ֻמְבֶדֶלת. ְוָיְצָאה מִּ יָה ַבַחיִּ ֵבית ָאבִּ ָיה ֶנְחֶדֶלת. ּומִּ ְבָיה ְבָכל ֶפה ֶנֱאֶכֶלת. ְביֹום  ְוָהְלָכה .תְבֵליל ֶזה ְתַיֵּלל ַמר ֲענִּ ַבּׁשִּ

ם ַגֶחֶלת. ָיְצָאה ֵמֵאת ְייָ   :בליל זה .ֻׁשְּלָחה ְבֵאׁש בֹוֶעֶרת ְואֹוֶכֶלת. ְוֵאׁש עִּ

י ֶנְחְרָבה. ְועֹוד לֹא ֻרָחָמה ַבת ַהּׁשֹוָבָבה.  י ֵביתִּ אׁשֹון ַגם ֵׁשנִּ ֵבב ַהחֹוָבה. רִּ ְטָנּה ָצָבה. ְבֵליל ֶזה ַהַגְלַגל סִּ ֻהְׁשְקָתה ֵמי רֹוׁש ְוֶאת בִּ

ֵביתֹו ְוַגם ָנְׁשָתה טֹוָבה י ְייָ  .ְוֻׁשְּלָחה מִּ יֹון ֲעָזַבנִּ ָּׁשה ֶנֱעָזָבה. ַותֹאֶמר צִּ ְנָאה ֵמֵאת ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה. ּוְכַאְלְמנּות ַחיּות ְכאִּ  :בליל זה .ְגדֹוָלה ַהשִּ

י ְוָחְׁשכּו  י ָצרֹותְבֵליל ֶזה ָקַדְרתִּ י ֲאָפפּונִּ ְׁשָמרֹות. ְבֵליל ֶזה ַסבּונִּ טּול מִּ י ּובִּ ין ָחֵמׁש  .ַהְּמאֹורֹות. ְלֻחְרַבן ֵבית ָקְדׁשִּ ְוַגם ָקָרא מֹוֵעד ְבדִּ

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

ְפֹרַע ְפָרעֹות. ְוָדְבקּו בֹו ָצרֹות ְמֵצרֹות ְוַגם ָרעֹות. יֹום מּוָכן ָהיָ ְבֵליל ֶזה ֵאְרע ְפֹגַע ְפָגעֹות. ּו בֹו ָחֵמׁש ְמאֹוָרעֹות. ָגַזר ַעל ָאבֹות בִּ ה בִּ

י ֶזה ַהיֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְייָ  ים קֹול ְזָועֹות. קּום כִּ יד ָהאֹוֵיב ְוֵהרִּ  :בליל זה .ְוֶהֱעמִּ
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ֵתן ֹׁשְמרֹון  :קֹול תִּ

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

ְזַעק יָבה תִּ  :ְוָאֳהלִּ

י ְייָ " יֹון: "ֲעָזַבנִּ ְשְרפּו ַאְרמֹוַני!" ַותֹאֶמר צִּ  "!נִּ

י" י ּוְלָחְליִּ ְברִּ י ָחְלֵייְך ְלׁשִּ ילִּ י. ֲהַתְמׁשִּ ב ָעְנֵיְך ְכָעְניִּ  ׂ יָבה, ֲחׁש  !?לֹא ָלְך, ָאֳהלִּ

י י ֶמְריִּ י ְוָעָנה בִּ י, ְוָקם ָעַלי ַכֲחׁשִּ י ְבָקְׁשיִּ י ָאֳהָלה סּוָרה ָבַגְדתִּ  ,ֲאנִּ

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

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

ְך ָאְרכּו, ְולֹא ָאְרכּו ָׁשַני י.! ְׁשָנַתיִּ ְכיִּ י ְכבִּ ְבכִּ יָבה, ְוַאל תִּ י, ָאֳהלִּ  :ואהליבה "!ֹדמִּ

יָבה יָבה ָאֳהלִּ  :ְמׁשִּ

י" י, ּוְבַאּלּוף ְנעּוַרי ְכָאֳהָלה ָבַגְדתִּ י ֵכן ֶנֱעַקְׁשתִּ  .ֲאנִּ

י! ָנַדְדְת ַאְת אַ  י ָזַכְרתִּ י ְיגֹונִּ י, ָאֳהָלה, כִּ יֹדמִּ  .ַחת, ְוַרבֹות ָנַדְדתִּ

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

י ְפַקְדתִּ ים ָׁשָנה ְבָבֶבל נִּ ְבעִּ י, ּוְלׁשִּ ְכַבְדתִּ ְשַרף ַהֵהיָכל ֲאֶׁשר בֹו נִּ  ,ְונִּ

יֹון עֹוד ְוֵהיָכל  י ְלצִּ יְוַׁשְבתִּ י, ַגם זֹאת ַהַפַעם ְמַעט לֹא ָעַמְדתִּ  ,ָיַסְדתִּ

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

 ,ַהחֹוֵמל ַעל ַדל

 !ֲחֹמל ַעל ַדּלּוָתם, ּוְרֵאה ׁשֹוְממּוָתם ְוֹאֶרְך ָגלּוָתם

ְקֹצף ַעד ְמֹאד, ּוְראֵ  ְפלּוָתםַאל תִּ  ,ה ׁשִּ

ְכלּוָתם ְזֹכר ֲעֹוָנם ְוסִּ  !ְוַאל ָלַעד תִּ

ְבָרם, ְוַנֵחם ֲאֵבלּוָתם  ,ְרָפא ָנא ֶאת ׁשִּ

ְבָרם ְוַאָתה ֱאָילּוָתם י ַאָתה שִּ  !כִּ

ם ְייָ  יֵמי ַקְדמֹוַני, ְכָנֳאֶמָך: "בֹוֵנה ְירּוָׁשַליִּ  !":ַחֵדׁש ָיֵמינּו כִּ

 

 ה

י ְכָיה ְבצִּ םַעד ָאָנה בִּ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשָליִּ יֹון ְותִּ ם. ְתַרֵחם צִּ ירּוָׁשָליִּ ְסֵפד בִּ  :ֹון ּומִּ

ְשַרף ֵהיָכל ְקָדׁש ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו נִּ יָנה .ָאז ַבֲחָטֵאינּו ָחַרב מִּ ם ָנְשאּו קִּ ְסֵפד. ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִּ  :עד אנה :ְבֶאֶרץ ֻחְבָרה ָלּה ָקְׁשָרה מִּ



יל ָקְדרּו פְ ַגם ָבכּו  יָמה ּוְכסִּ ְגֵלי ְיֻׁשרּון ָחפּו רֹאָׁשם. ְוכִּ ְמָעה. דִּ ְזלּו דִּ ְבֵטי ַיֲעֹקב. ְוַאף ַמָזלֹות יִּ  :עד אנה .ֵניֶהםְבֶמֶרר ׁשִּ

ים ְולֹא ָעָנה ָאב ירּו ָאבֹות ְולֹא ָׁשַמע ֵאל. ָצֲעקּו ָבנִּ ְׁשַמע ַבָּמרֹום. ְורֹוֶעה  .ֶהְעתִּ ָטה ֹאֶזןְוקֹול ַהֹתר נִּ  :עד אנה .ֶנֱאָמן לֹא הִּ

ם ַגם ֵהם ַשק הּוַשם ְכסּוָתם. ָחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקַדר. ְוכֹו ים. ּוְצָבא ַהָּׁשַמיִּ ים ּוַמָזלֹות ָאְספּו ָנְגָהםֶזַרע ֹקֶדׁש ָלְבׁשּו ַשּקִּ  :עד אנה .ָכבִּ

י ְכָבשָ  אׁשֹון ָבָכה ְבַמר ֶנֶפׁש. ַעל כִּ ְרַדְפנּו ֻכָּלנּוָטֶלה רִּ י ַעל ַצָּואֵרנּו נִּ ים. כִּ יַע ׁשֹור ַבְּמרֹומִּ ְׁשמִּ  :עד אנה .יו ָלֶטַבח הּוָבלּו. ְיָלָלה הִּ

ְתַעַּלְפנּו י נִּ ֹפל ַסְרָטן. כִּ ֵּקׁש לִּ ם. ָלָאֶרץ בִּ ְׁשַפְך ַכַּמיִּ ים נִּ י ַדם ַאחִּ ְרָאה ָחלּוק. כִּ ים נִּ ְפֵני ָצָמאכֹוַכב ְתאֹומִּ  :עד אנה . מִּ

י ַעל ֵכן ים. כִּ י ַׁשֲאָגֵתנּו לֹא ָעְלָתה ַלָּמרֹום. ֶנֶהְרגּו ְבתּולֹות ְוַגם ַבחּורִּ ְפֵני ַאְרֵיה. כִּ ְבַעת מִּ  :עד אנה .ְבתּוָלה ָקְדָרה ָפֶניהָ  ָמרֹום נִּ

ים. ַעְקָרב לָ  ְבַחר ָלנּו ָמֶות ֵמַחיִּ י נִּ ָנה. כִּ ֵּקׁש ְתחִּ ם ּובִּ ֵבב מֹאְזַניִּ י ְבֶחֶרב ּוְבָרָעב ְׁשָפָטנּו צּוֵרנּוסִּ  :עד אנה .ַבׁש ַפַחד ּוְרָעָדה. כִּ

י ָמלֵ  ְדלִּ ם ַעל רֹאֵׁשנּו. ּובִּ ַתן ָלנּו. ָצפּו ַמיִּ י אֹות ַבֶּקֶׁשת לֹא נִּ ְמָעה ַכַנַחל. כִּ ידּו דִּ ם הֹורִּ ֵכנּו ָיֵבׁשַפְלֵגי ַמיִּ  :עד אנה .א חִּ

תְ  ים ֵעיָניוֵקַרְבנּו ָקְרָבן ְולֹא נִּ ים ֶהֱעלִּ ְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן. ּוַמַזל ָדגִּ יֹות בִּ יר ַחטֹאֵתינּו. ַרֲחָמנִּ י ָפַסק ְשעִּ  :עד אנה .ַקֵבל. ּוְגדִּ

יר ְנָאה ְגדֹוָלה. ְוָתאִּ יֹון קִּ ְדקֹוֵתינּו. ְתַקֵנא ְלצִּ ַכח ָכל צִּ ים. ַׁשַדי ׁשִּ בֹות ׁשֹוָבבִּ י ָעם ֵמאֹור ָנְגֶהָךְלַר  ָׁשַכְחנּו ַׁשָבת ְבלִּ  :ָבתִּ

יׁש ְגֻאָּלה ְוָתׁשּוב לִּ  ַבְרָת. ְתַמֵהר ְיׁשּוָעה ְוָתחִּ יֹון ַכֲאֶׁשר ָאַמְרָת ּוְתכֹוְנֶנָה ַכֲאֶׁשר דִּ ים: ַכָכתּוב ַעל ַיד ְתַרֵחם צִּ ים ַרבִּ ם ְבַרֲחמִּ ירּוָׁשַליִּ

ירּוׁשָ  י לִּ יֶאָך ָלֵכן ֹכה ָאַמר ְיָי ַׁשְבתִּ ם: ְוֶנֱאַמרְנבִּ ָנֶטה ַעל ְירּוָׁשָליִּ ָבֶנה ָבּה ְנֻאם ְיָי ְצָבאֹות ְוָקו יִּ י יִּ ים ֵביתִּ ם ְבַרֲחמִּ עֹוד ְקָרא ֵלאֹמר  .ַליִּ

ם ירּוָׁשָליִּ יֹון ּוָבַחר עֹוד בִּ ַחם ְיָי עֹוד ֶאת צִּ טֹוב ְונִּ י :ֹכה ָאַמר ְיָי ְצָבאֹות עֹוד ְתפּוֶצָנה ָעַרי מִּ ַחם ָכל ָחְרֹבֶתיָה  ְוֶנֱאַמר כִּ יֹון נִּ ַחם ְיָי צִּ נִּ

ְמָרה ָּמֵצא ָבּה תֹוָדה ְוקֹול זִּ ְמָחה יִּ ְדָבָרּה ְכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְכַגן ְיָי ָששֹון ְושִּ  :ַוָיֶשם מִּ
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י עֹוְבַרי ְמעּונִּ י ׁשִּ יַרי. ַסכֹוָת ְוֻהְבָלגּו  נ"א) ָׁשַבת סּורּו ֶמנִּ ְּסכֹות ְדבִּ ְׁשָכן מִּ י ְבֶעְדֵרי ֲחֵבַרי. ַסכֹוָתה מִּ ימּונִּ י ּוָמאֹוס ֱהשִּ עֹוְכַרי(. ְסחִּ

יַרי ָּלה ָכל ַאבִּ בֹוַרי. ָסְפקּו ַכף ּוָמֲעדּו ֵאָבַרי. ְכסִּ  :גִּ

ְכָתה ַלֲחזֹון ֶבן י חִּ ְקָרא  ָנְפָלה עֹוֵדינּו ְבצּול ְדכּוָיה. ֵעינִּ ַחם ַויִּ ית ְנכּוָיה. ָעָשה ְונִּ יָונִּ י ְמעֹוֶלֶלת בִּ ְלָגל ֲחבּוָיה. ֵעינִּ ְלֵאי גִּ ֶבֶרְכָיה. ַעד פִּ

ָיה י בֹוכִּ ָיה. ְוָנם ַעל ֵאֶּלה ֲאנִּ  :ַלְבכִּ

י יֶדיָה. ַפְלֵגי סּוף ָזְכָרה ְכָערּו ְיסֹוֶדיָה. ַפַחד ֵחְטא ׁשִּ יֶדיָה. ָפצּו ַמֲעֵשה ַעל ְפֵני ְפָרת נְֻפצּו ֲחסִּ יֵרי ַיַער ַאֵיה ֲחסִּ ֹלה ָתַכף סֹוֶדיָה. ָפצּו ֲחזִּ

יֹון ְבָיֶדיהָ  ֶדיָה. ֵפְרָשה צִּ  :ֶעְרָיה ְלנִּ

י ְזדֹוַני יֹון ָצדּו ְׁשאֹוֵני ְמָדַני. ָצפּו ַעל רֹאׁשִּ יק ָצְמתּו ְבֹנב ַלֲעֹמד ְזדֹוַני. ֹצד ָנַצְרָת ְלעֹוֵרר ְמדָ  .ַעל ַהר צִּ יַני. ַצדִּ יֵמי ֶבן דִּ י בִּ ַני. ָצַעק ַעּמִּ

 :הּוא ְייָ 



ְבעֹון עֹו י ְליֹוְׁשֵבי גִּ י. ָקָראתִּ ימּונִּ י. ֵקַרְבָת בֹא ֵאַלי ַוַיֲחרִּ י ֵעְרמּונִּ ְכַבְדָת ּוֵמֶעְדיִּ ים הִּ יַאָתה ַקּלִּ יַע ַבֲעָרב  .ד ֵהם ֵזְרמּונִּ י ְלַהְׁשמִּ קֹולִּ

י ֲעבֹו י. קּומִּ ימּונִּ ְגרִּ יהִּ ּמּונִּ י ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה רִּ י. ָקָראתִּ ימּונִּ י ְבָהֵתל ֶהֱערִּ  :רִּ

ּוּוָיְך גָ  י ָעָמל ָוַכַעס ְבאִּ יָת כִּ י ְכַתנּור עֹוֵרנּו ָכָמרּו. ָראִּ יָת כִּ ְנֹקם ְכמֹו ָמרּו. ָלָּמה רּוַח ַאֵפינּו ָלֶטַבח ָׁשָמרּו. ָראִּ ָמרּו. ַרְבָת ְבַיד ְיֶחְזֵקאל לִּ

י ֵמַעי ֳחַמְרָמרּוְרֵאה  י ַצר לִּ גֹוי ָאָמרּו. ְרֵאה ְיָי כִּ יֵדם מִּ  :ְוַנְכחִּ

יר ָדְממּו לְ  ְפֵתי ְמׁשֹוְרֵרי ְדבִּ י. שִּ יֵאנִּ ְבָתם ְרמֹוס ֲחֵצַרי ְלַהְדכִּ י. ׁשִּ ַּמע ְלגֹוי ֵצָאנִּ י ׁשִּ ישִּ יֵבנּו שִּ יֲהׁשִּ יֵבנִּ ין  .ַהְדאִּ ָׁשַמְעָת ְזמֹורֹות ַאף ֵהכִּ

יְלַטְאְטֵאנִּ  י ֶנֱאָנָחה ָאנִּ י. ָׁשְמעּו כִּ יֵאנִּ  :י. ָׁשְכבּו ְוָנדּו ָחָצץ ְלַהְברִּ

ְרדֹוף ְלַצְלמֹון יֹוֲעֵצי )ַרע( ַעל יב ָלֶהם ְגמּול ְכָאז ֲחזֹות ָפֶניָך. תִּ י ָתם ַחְקָת ְבֵכס אֹוַפֶניָך. ָתׁשִּ יֶניָך.  .ְצפּוֶניָך כִּ ֵתן ְלַהְבַהב נֹוְתֵצי ְפנִּ תִּ

קְ   :ָרא ְלַׁשְכָרם כֹוס ָכמּוס ְבָפֶניָך. ָתבֹא ָכל ָרָעָתם ְלָפֶניָךתִּ

ְגָלנּו. ָזֵקן ּוָבחּור ּוְבתּוָלה ֲהָלנּו. ַעד ַלֲחַלח ְוָחבֹור הִּ ְמבֹוא ֲחָמת ְבֵחָמה נִּ ָּלנּו. לִּ ְכָבָלנּו. ָרם ַהֶבט ָנא ַעְּמָך ֻכָּלנּו.  ָתבֹא ֶאל ַצר ֲאֶׁשר כִּ

 :ֶמה ָהָיה ָלנּו ְזכֹור ְייָ 

 ז
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ים ֱאמּוֶניָך ֵאיָכה  .ַאְצָת ְבַאֶפָך ְלַאֵבד ְבַיד ֲאדֹומִּ

ינּו. ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו טִּ ְבחּוֶניָך. ּוְבֵכן בִּ ים ֲאֶׁשר ֵבַרְרָת לִּ ית ֵבין ַהְבָתרִּ  :ְולֹא ָזַכְרָת ְברִּ

ים ְגאּוֶליָך ֵאיָכה  .ָגַעְרָת ְבַגֲעָרֶתָך ַלְגלֹות ְבַיד ֵגאִּ

ַבְרנּוְולֹא  ְדָגֶליָך. ּוְבֵכן דִּ ּלּוג ֶדֶרְך ֲאֶׁשר ָדַלְגָת לִּ יַגת דִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ָזַכְרָת ְדלִּ

ים ֲהמֹוֶניָך ֵאיָכה  .ַהְגָת ְבֶהְגיֹוֶנָך ַלֲהדֹוף ְבַיד הֹוְללִּ

ְועּוֶדיָך. ּובְ  ַעְדָת לִּ עּוד ֶוֶתק ֶוֶסת ֲאֶׁשר וִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ֵכן ְוקֹוֵננּוְולֹא ָזַכְרָת וִּ

ים ְזבּוֶלָך ֵאיָכה  .ָזַנְחָת ְבַזֲעֶמָך ְלַזְלֵזל ְבַיד ָזרִּ

ינּו ּוִּ תּון ֻחֵּקי חֹוֵרב ֲאֶׁשר ָחַקְקָת ַלֲחמּוֶליָך. ּוְבֵכן חִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ְולֹא ָזַכְרָת חִּ

ים ְטָלֶאיָךָטַרְחָת ְבָטְרֶחָך לִּ  ֵאיָכה  .ְטרֹוף ְבַיד ְטֵמאִּ

ַחְדָת ְליֹוְדֶעיָך. ּוְבֵכן ָיַלְלנּו ידּות ֹיֶׁשר ֲאֶׁשר יִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ְולֹא ָזַכְרָת ְיַקר ְידִּ

ים ַכְרֶמָך ֵאיָכה ירִּ ַּוְנָת ְבַכֲעֶסָך ְלַכּלֹות ְבַיד ְכפִּ  .כִּ

ְזנֹוַח ְלע ְלקּוֶחיָך. ּוְבֵכן ָלַהְגנּוְולֹא ָזַכְרָת לֹא לִּ ַּמְדָת לִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ֹוָלם ֲאֶׁשר לִּ

ים ְמַנְשֶאיָך ֵאיָכה ְמחֹות ְבַיד מֹונִּ ַּלְלָת ְבָמֳאֶסָך לִּ  .מִּ

ינּו ְנשּוֶאיָך. ּוְבֵכן ָנהִּ יַאת נֹוַצת ֶנֶׁשר ֲאֶׁשר ָנָשאָת לִּ  :ֶמה ָהָיה ָלנּוְזכֹור ְיָי  .ְולֹא ָזַכְרָת ְנשִּ

ים ַסֲהֶדיָך ֵאיָכה  .ַשְחָת ְבַסֲעֶרָך ְלַסֵגר ְבַיד ֵסֲעפִּ

ינּו ַטְרָת ַלֲעָבֶדיָך. ּוְבֵכן ָענִּ ים ֲאֶׁשר עִּ י ֲעָדיִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ְולֹא ָזַכְרָת ֹעז ֲעדִּ

ים ְפָלאֶ  ֵאיָכה יצִּ  .יָךַפְצָת ְבַפְחֶדָך ְלַפֵגר ְבַיד ָפרִּ

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

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

יָת ְלֵרֶעיָך. ּו ם ֲאֶׁשר ָרצִּ בֹוַתיִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ְבֵכן ָרַגְננּוְולֹא ָזַכְרָת ֶרֶגׁש ֶרֶכב רִּ

ים ְׁשֵלֶמיָך ֵאיָכה ְׁשלֹות ְבַיד ׁשֹוְדדִּ  .ָׁשַאְפָת ְבַׁשֲאֶפָך לִּ

יֶמיָך. ּוְבֵכן ָתַאְננּו ְתמִּ ַכְנָת לִּ  :ְזכֹור ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו .ְולֹא ָזַכְרָת ֹתֶקף ַתְלַתֵּלי ֹתַאר ֲאֶׁשר תִּ

ׁשְ  ירּוׁשָ ָתַאְננּו לִּ י ְבַׁשְלָוה יֹוֶׁשֶבת בִּ ְהיֹותִּ י בִּ ם. ָזְכרִּ ינּו ַפֲעַמיִּ ְׁשבִּ ם. ַעל ָמה ְביֹום ֶזה נִּ י, ְוַעָתה ַאֲאֶדה ַעד פֹוְך ]ְדָמעֹות[ ַכַּמיִּ ם. ָרַגְנתִּ ַליִּ

ם  :חּוג ָׁשָמיִּ
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ם. אַ א  אַ  ם. אָ א  ֶדה ַעד חּוג ָׁשַמיִּ י ָׁשַמיִּ תִּ ם. אֶ א  ֶלה אִּ י ַפֲעַמיִּ יבִּ םת  ר יֹום ַמֲחרִּ י ַמיִּ ֵתן רֹאׁשִּ י יִּ  :אֹוֵנן מִּ

ְדָבר. אֶ ב  אַ  י ְיֵלל מִּ ְבכִּ ין בִּ ְדָבר. אֲ ב  חִּ ּמִּ ְדָבר מִּ ֵּליל ּומִּ י ב  ֲחָנה ֵליל מִּ תִּ ְדָבר. אֶ ֶכה אִּ ְדָברש  עֹוַלת מִּ י ַבּמִּ ְתֵננִּ י יִּ  :ַאג מִּ

ת. אֲ גָ אֶ  ת. אֶ גָ ַדע ְוֶאָנֵׁשל ְכֹנֶקף ַזיִּ י ָכל ְבֵני ַביִּ תִּ ת. אֵ ג  ֶרה אִּ תָר ֹרם ֶׁשיֹאַמר ַבַעל ַהַביִּ יר ָוַׁשיִּ י ָׁשמִּ ְתֵננִּ י יִּ  :ֶׁשה מִּ

יֵאהּו. אֵ ד  אַ  ין ד  ֶוה ְבָכל ֵלב ְלַהְמצִּ ּלִּ י ֶאְמָצֵאהּוקַאג ַאֵיה רֹוֶעה ְולֹא ֶאְמָצֵאהּו. אֲ ד  ָבם ְלַאְּמֵצהּו. אֶ ָעה מִּ ֵתן ָיַדְעתִּ י יִּ  :ֹוֵנן מִּ

ַּלי. אֶ הָ אֵ  ים ְלַתנֹות ֲעָמַלי. אָ ה  ְפָכה ְוֶאְתַהְפָכה ְכאֹוָפן ְבמִּ ים ְבָפנִּ יַּה ְלמּוַלי. אֶ ה  ֶגה ָפנִּ ְּלַהגִּ י יִּ צ  הּו ֶחֶרס ְוַסַהר מִּ ָכְתבּון ַרח מִּ ֵתן ֵאפֹוא ְויִּ

ָּלי  :מִּ

י. אֹוא ְׁשְפֵטי גֹוְנֵבי ֲעלִּ י. אֹוַרח מִּ י ּוַמֲעלִּ ְצעִּ יַע ְבבִּ י. אֶ ּודִּ ילִּ י ְמעִּ יפ  ְמְללּו ַמָזלֹות ְבָקְרעִּ ֵתן ׁשֹוֵמַע לִּ י יִּ  :ֶעה מִּ

יֹוָנה. אֶ ז  אָ  י ְמֻחָתָנה. אַ ז  ָדה ְכהּוְפָרה ָהֲאבִּ יתִּ י ָהיִּ ְבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה. אֶ  ילז  ְכָרה כִּ ים כִּ י ֵאֶבר ַכיֹוָנהע  ְפָלגִּ ֶתן לִּ י יִּ  :גֹור מִּ

ְרַית ֹעז ֶאל ֹצר. אָ  חאָ  ּקִּ ְפָׁשע מִּ ם ְבַאף ַלֲעֹצר. אָ חנִּ י ַמיִּ ְבֹצר. אָ ח  ּו ְבלִּ ְקֹצר ְועֹוְללֹות לִּ יר ָמצֹורש  ז ָקמֹות לִּ י עִּ יֵלנִּ י יֹובִּ  :יָחה מִּ

יט  אֶ  ים ַלָּמֶות. אֶ טָ ּוָסה ְוֶאְׁשֹכָנה ַעד ֲחַצר ָמֶות. אֶ טְבַצְלָמֶות. אָ  ע ָאֳהֵלי ַאַפְדנִּ ְרֶאה ָּמֶותנ  ֵפל ֶאת ַהְּמַחכִּ ְחֶיה ְולֹא יִּ י ֶגֶבר יִּ  :ֶהה מִּ

י ֲחזֹות. אֲ יָ אֱ  י ַתְרתִּ י ְלֶעְזָרתִּ יא ַהָּׁשָנה ַהזֹאת. אֲ ילּותִּ י ְבָכל ָׁשָנה אֹוֶמֶרת הִּ י ַיד ְיָי ָעְשָתה  םי מּוַדַעת זֹאת. אִּ ַדע ַלֹכל כִּ י  ּוָמתִּ לֹא כִּ

 :זֹאת

י. אֶ כ  אֶ  י. אַ כ  ף ְלָך רֹאׁש ְיָי ֵחילִּ י. אֲ כ  ַרע ְלָך ֶבֶרְך ְלַחֵתל ַמֲחלִּ יֵרי ְמחֹולִּ ּׁשִּ יר מִּ יְרָך ְבׁשִּ יכ  תִּ ֶתְנָך ְכָאח לִּ י יִּ  :ֵּון מִּ

יֵאל. אֵ  לאַ  ְׁשַכח ַצֲעַקת ֲארִּ ְשָרֵאל. אַ יו ֶלֱאֹגר לָ תִּ ְשָרֵאלל  ְיהּוָדה ְויִּ יֹון ְיׁשּוַעת יִּ צִּ ֵתן מִּ י יִּ ְנָאן ֲאֶׁשר ָמַסר ֵאל. ֵלאֹמר מִּ  :ֵפי ׁשִּ

ְשָר  ְדָרַכי לֹא ָהָלכּו ֵאליִּ ים ּוָפַני ֵמֶהם ֶנְהָפכּוע זָ  .ֵמֵעת בִּ י ַוֲעַזְבתִּ ְׁשָפכּו. ָר  .בּונִּ י נִּ בִּ י ּוֵמַעי ְולִּ י ְוֵהיַלְלתִּ י ֵמַרֲאׁשֹוַתי ַגְנתִּ ְפַאְרתִּ ֵאיָכה תִּ

יכּו ְׁשלִּ  :הִּ
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יכּו. ּוְכנֶ ת   יָכהאֵ  ְׁשלִּ י ֵמַרֲאׁשֹוַתי הִּ ְמָלכּו. ְוָנם ְפַאְרתִּ י ְתַנאי ֲאֶׁשר חֹוַזי נִּ יכּו. ְבַחְּללִּ ְמלִּ ֵּסא ַהָכבֹוד ֶצֶלם הִּ י ֵתֵלכּוֶגד כִּ ת  ֻחק  ם ב   :א 

ֶיְדֶכם ָהְיָתה זֹאת ָלֶכם ְבֵריֶכם. מִּ יבּו ֵאַלי ֻכְּלֶכם. ָחְזקּו ָעַלי דִּ  :ָלָּמה ָתרִּ

ְּוָתם. ּוָפנִּ ש ל עב   יָתם. ֵחֶלף ֹוְפַטי ְבמֹוֲעצֹות עִּ ְטָרם ְלַהְבעִּ יר ֵמֶהם ְכָׁשר ַעָּוָתָתם. ַויּוַמר ְלָאָבק מִּ ְסתִּ ָתםים הִּ ע  ֵמיֶכם ב  ש  י ג  ת  ָנת   :ו 

י חּוָמיו ְמֵהָרה ְיַׁשְעְׁשעּונִּ י. נִּ ְשְטֵמנִּ ָּלה ְבַאפֹו ַויִּ י. כִּ י ּוָמאֹוס ָשַמנִּ  :ְסחִּ

עגָ  יר.ר ד  ְקצִּ יר. ְתמּור  ֹום ַקְרָנם ַוֲעלּוָמם הִּ יר. ְמֵזי ָרָעב ָעש ַבָּקצִּ ְבַחת ֶחֶרב ַׁשֲעֵריֶהם ֵהצִּ ירּוְבאִּ ש ֶאת ָבצ  י  יג ָלֶכם ד  ש  ה   :ו 

ְךדָ  י ְׁשָלׁש ֶעְשֵרה ָפֶרץ. ַתַחת ק   ר  ֵפל ְׁשֵמי ֶעֶרץ. ְפָרַצנִּ ָּלה ְבֶחֶרץ. ְוַכַבְרֶזל עִּ י ָשלֹום ָבָאֶרץְׁשתֹו ְוכִּ ת  ָנת   :ו 

ְלַחם ָבֶכםצ ָיההָ  ְשַגְבֶכם. ָהַפְך ְלַאְכָזר ְונִּ ַעְבֶכם. ְוַאֵיה ַהְבָטַחת  .ּוְרֶכם ּוָמֻעְזֶכם ּומִּ ַחְקֶכם, חֹוַׁשְקֶכם תִּ ֶתם ֶאת ַהנֹוַצְרֶכם רִּ פ  ד  ּור 
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ֵביֶכם י   :א 

סו   מ  יֹוָתּה ָמָצא ָכל ֻטְמָאה.פ   י ח  י ְבַמְשכִּ נּוי  ַנת ֶצֶדק ְמֵלָאה. כִּ ילּוָה ְכָדָוה ְמֻטָּמָאה. ְבׁשִּ זִּ ָשה ֵמָאהּוְמַכְבֶדיָה הִּ מ  ֶכם ח  פּו מ  ָרד   :ו 

ְגְלֶכם. ְוָגַמר ֹאֶמר עֶ  נ חזָ  ֶּקׁש זֹאת ָפץ ְוהִּ י בִּ יַדת ַרְגֵליֶכם. מִּ יל ַׁשֲעֵרי ֵחל ֲעמִּ ְרַית מֹוֲעֵדיֶכם. ְוֶהֱאבִּ ֵליֶכםְליֹון קִּ י א  ית   :ּוָפנ 

בחָ  ַּׁשןש   ש  ְבָׁשן. ְוָׁשֲאלּו ַאֵיה ָדָגן ְתמּור  .נֹא אֹום ֻלַּקט ַכּׁשֹוָׁשן. ּוֵמֵחֶלב עֹוָלֶליָה אֹוָתּה דִּ יטֹור ֻחָפָתּה ֹהֲעָלה ַככִּ ֶתם ָיָשן קִּ ל  כ  א  ו 

 :נֹוָשן

עּוטָ  י. ֲהֵרי ַכֶּמה נ   ב  ְקַטל ְמַכֲהנִּ י. ְבֵגיא ֲחָמת ְכנִּ י ֹאֶמר ְכסּו רֹוְבֵדי דּוָכנִּ תֹוכִּ י. ְוָסע מִּ ים ָגָלה ְיסֹוד ְמכֹונִּ יָׁשנִּ ָכנ  ש  י מ  ת  ָנת   :ו 

בּויָ  ָּלם פָ מ   ש  ַחְתֶכם. ְכָסר צִּ יל ְמֵתיֶכם. ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחָיה ָוֶדֶבר ׁשִּ פִּ יתֹות הִּ ַנַאק ֵמֵתיֶכם. ְבַאְרַבע מִּ ים מִּ ֶכםץ ַבכִּ תֹוכ  י ב  ת  כ  ל  ה  ת  ה   :ו 

יחַ ׁשל   לּוכָ  ְׁשְפכּו ַנְפׁשֹות עֹוְלֵליֶכם. ְבָמָאְסֶכם שִּ ְׁשְבעּו ְמהֹוְלֵליֶכם. ְלֵחיְקֶכם נִּ ֹלֵהיֶכם ֹוד ְכֶרַגע ָאֳהֵליֶכם. ּוָבֶכם נִּ ָי א  י י  נ   :א 

ּמֹוָתםל   יםכ   א  י ְׁשעּו. ֶאֶרץ ַהַכְרֶמל ֲהֵבאתִּ ְּועּו. ְוצּור ְלַמְלָאָכיו ָשח ֶמנִּ יַח  ְלכּול ָאָנא ׁשִּ עּוְוֻׁשַעְׁשעּו. ְוָשְנאּו מֹוכִּ מ  ש  ם ל א ת  א   :ו 

יֵדְךמָ  ע  ים ַעל סּוס ָננּוס ַעל ֵכן ָנסּוי   ,ה א  ְך בֹוָססּו. אֹוְמרִּ ם גּוַריִּ ְך עִּ יַׁשיִּ י  .ׁשִּ א ֲעֹונֹוֵתיֶכם ְכֻהֲעָמסּו. ָוֲאַיֶּסְרֶכם ְכַנְמתִּ  ׂ י ְנש ְלֵאיתִּ נִּ

ָאסּו מ  י ת  ת  ֻחק  ם ב   :א 

ְךנ   י  יא  י ָלזֹאתתָ  ב  י אִּ ְסֹלַח ּוַפְצתִּ ית ָׁשְוא ֲחזֹות. ָוֶאְדֹרׁש לִּ י  .עּו ַתְרמִּ י ְוַשְחתִּ יבּו ַעזֹות. ְוָאַנְפתִּ י ֵהׁשִּ ים ּוְכֶנְגדִּ יתִּ תִּ י ֶאע ֶשה פִּ נ  ף א  א 

 :ז את

קּוסָ  ית ֱאמּונַ חָ  פ  ַבחּוץ ְלַהְצמִּ ים ּומִּ ְפנִּ בִּ ְּללּו ְצפּוַני. ְלָרָעה ְולֹא ְלטֹוָבה ָנם ְרקּו ָׁשְרקּו מֹוַני. מִּ ים חִּ י ְבֵני ֵזדִּ י ָפנ יי. כִּ ת  ָנת   :ו 

ְלֶאה. לֹא ְתַחכּו עֹוד אֹות ּומֹוֵפת ָוֶפֶלא. ָאַנף ְוָנַסע ְונָ זֵ  צּופָ  י ְתַחֶּלה? ַעם ֶכֶבד ָעֹון ָפַקד ַויִּ ְפֵני מִּ ים: לִּ ד ֵאֶלהם דִּ ם ע  א   :ו 

יף ָיגֹון ַעל אֹון. ֵמֵעת ָכַעס  ָיֶרםו   ָשהעָ  ָּמאֹון. ּוְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה הֹוסִּ י ְבֵגיא צִּ ְכַרנִּ י ׁשִּ אֹוןְוָנם ָקְדֹקד ְבֵני ָׁשאֹון. ְוָדמִּ י ֶאת ג  ת  ר  ָשב   :ו 

קצָ  יקה ע  יא ָעַלי ַמֲערִּ ֹפה ֵהבִּ ֹפה ּומִּ יק. מִּ ְנֻאם ּוְבַלֲעֵגי ָמעֹוג ׁשִּ  .ֹוי הֹוי ְוַאְׁשָפתֹו ֵהרִּ י בִּ ָּלה ֹכחִּ יק. ְוכִּ יקֵני ָצר ֶהֱחרִּ ם ָלר  ת   :ו 

יק נְ דָ  ּומ  י בִּ ּלּוכִּ י. ְוָחַׁשְך הִּ ְדמִּ י ְוהִּ ְׁשַקנִּ י. ֵמי רֹוׁש הִּ י ָכאֹוב ֵמֶאֶרץ קֹוֵלְך ָודֹומִּ י. ּוְתנִּ י ַאל ֳדמִּ י ַׁשְּועִּ יֻאם ְפקִּ ּמ  כּו ע  ם ֵתל  א   :ו 

יָת הּוַשם לְ ג ֵאהר   ּוִּ י ֹוָרל אִּ י ְדמּוַית. גֹוָלה ְגנּוַית ְוסּוָרה ְכנּוַית. ְבָׁשְמעִּ יתִּ ְדָבר ָהיִּ ְקַאת מִּ ים ְלָעַית. ְולִּ י תרֹועִּ י ָבֶכם ֶאת ח  ת  ח  ל  ש  ה   :ו 

בּושָ  ְתַכּלֶ ב   כ  י ְלהִּ ים ֲהָמַמנִּ ים ַגַער ְוֵאין ַמְרֵפא עֹוֶלה. ֲהֵרי ַכָּמה ָׁשנִּ ְכָמר ְוֵאין דֹוֶלה. ַהְמֵלאִּ ּלּוף ְכתֹוא מִּ כּוַח עִּ ים ְבוִּ ם ה. ֲאנּוׁשִּ א  ו 

ֵאֶלה  :ב 

ָראת   יאֵ  ק  ם ְכאֹונִּ ְבָעַתיִּ י. ְלָסֳחפֹו ּוְלַׁשְּספֹו ׁשִּ יב יד עֹוַלְלָת ַעל ַאְדמֹונִּ י ְברִּ י. ְכֶנֱהַמְמתִּ ף . ָתֹהם ָצַרי ְבֵצאת קֹול ֵמַאְרמֹונִּ י א  ת  כ  ָהל  ו 

י נ   :א 

ית ָחרֹון. ָלָאֶרץ ֵאֵׁשב ְוֶאְהֶגה ְבָגרֹון. ֵאיָכה ָיְׁש  ְׁשבִּ ְמָחה ְוהִּ ָכרֹון. ָעְרָבה שִּ י ֻלַכד ְבֹיֶקׁש ׁשִּ  :ָבה ֲחַבֶצֶלת ַהָּׁשרֹוןַאף ֲאנִּ

 י

י נֹוְשֵאי ָארֹוןיָכה ָיְׁש אֵ  פִּ ְמָסְרֵבי ָמרֹון .ָבה ֲחַבֶצֶלת ַהָּׁשרֹון. ְוָדַמם רֹון מִּ ת בִּ ְמַסר ַהַביִּ ים ְבֵני ַאֲהֹרן. ְכנִּ ְׁשְמרֹוָתם ֹכֲהנִּ ּמִּ  :ְוָנעּו מִּ

ים. ְוַעל ָדמֹובָ  פּורִּ יא ְביֹום ַהכִּ ים. ְכֶנֱהַרג ֹכֵהן ְוָנבִּ ְבֶכה ְמֻחֶּמֶׁשת ְסָפרִּ ים כֹו תִּ פֹורִּ ים. ֹכֲהֵני צִּ ֳפרִּ ים. ְוָנדּו ְכצִּ ירִּ ְצפִּ ים כִּ ְׁשֲחטּו ְפָרחִּ  :נִּ

ָטהגָ  ים ֻהְׁשָפָטה. ּוֵמֶעְדָיּה ֻהְפָׁשָטה .ְּלָתה ֵמַאְרָצּה ַכָּלה ְמֻקָּׁשָטה. ַבֲעֹון ַמְעְשרֹות ּוְׁשמִּ ְפָׁשָטה .ּוְבַאְרַבַעת ְׁשָפטִּ ְׁשֶמֶרת מִּ  :מִּ

ילֹוְרֵכי ד   ְקַרע ְפתִּ יל ְכנִּ ְפַרץ ָכְתלֹו. ְוַהְּמעִּ ילֹו. ֹכֵהן ַעְיָתה לֹו .ֵהיָכל ָדְממּו ְכנִּ ְּׁשתִּ ּלֹו. ְוָנע מִּ תִּ  :הּוַרד ְוֻהַתְך ְוֻהְׁשַפל מִּ

ְטלּו ֲהלֹא ָפֹרס ָלָרֵעב ֶלֶחם. ְוֻהְרֲעבּו ְוֻהְצמְ הָ  ים ְבלֹוֲחֵמי ֶלֶחם. ְכבִּ יבִּ ים ַמְלעִּ ֵבית יּו אֹוְיבִּ ֶּלֶחם. ְכֻבְטלּו ְׁשֵתי ַהֶּלֶחם. מִּ ם ּומִּ ַּמיִּ אּו מִּ

 :ֶלֶחם



ְכָפת. ְכָפְׁשעּו ְבֶלֶחם ּוַפת .ֵיֵצא ֲהַדר אֹום ַבֶכֶסף ֶנְחָפת. ּוְתמּורֹו ֵאֶפר ַעל רֹאָׁשּה ֻחָפתו   ְכבּו ּוְמנֹוָרה נִּ ְלְכָדה יֹוְדַפת .ְוֵנרֹות נִּ  :נִּ

יבּו. ְוַעָתה ֲענֹות ָאֵמן לֹא ָאבּו. ַלֲעָנה ָורֹוׁש ֻשְבעּו ְוָרוּו. ְוֻהְקצּו ְוֻהְלֲעבְכָרה ְזַמן זָ  ְׁשָמע ֵהׁשִּ  :ֹכֲהֵני ַעְיְלבּו .ּוֲאֶׁשר ַנֲעֶשה ְונִּ

ְעְתָעה ְבחֹוֵזי ֵאל. ֲעבּור ֵכן ֻהְקְנָאה חֵ  יָגה ְותִּ ְלעִּ יל "ֶזה ֵאל". ְוהִּ יֵאלְטא ָחְטָאה ְוָאְמָרה ָלֱאלִּ ְּמעֹון ֵאל. ְכַפר ֻעזִּ יֵזי ֵאל. ַוֵיֵצא מִּ  :ְבַמְרגִּ

ְתַכְרֵבל. ְבֹכֲהֵני ַאְרֵבלטֻ  יָפה ֵתֵבל. ְוַנֲעָלה ַרב ַהחֹוֵבל. ַוֲעַנן ֲאַבק ַרְגָליו ְכָאֵבל. ְוֵאין מִּ  :ְמָאָתּה ֶהֱחנִּ

י ְכדֹויָ  י ְכָלָיה ֻחַיְבתִּ בּול. ַוֵיֵצא ְבֶכֶבל ָכבּול. ֹכֵהן ָכבּול .ר ַהַּמבּולדֹו ָפַרֹש ָצר ְבֵבית ְזבּול. כִּ בּול ְונִּ ית ְלחִּ ְסאֹו ֵהׁשִּ  :כִּ

ְׁשֶמֶרת ֶאְלקָ כָ  ָנּה. מִּ ּקִּ ָנא. ְוָנְדָדה מִּ יסּו ְלֵאל ַקָנא. ְכגֹוי ָנָבל אֹוָתם קִּ ְכעִּ י הִּ יָנה. כִּ  :ָנהל ַעָּמּה קֹוְננּו קִּ

ן ָצַפת. וְ ל   ְלַפת. ֹכֵהן ְצָפתא ַלָּמרֹום ַעיִּ זּוק מּוָסר ֻהְרָפת. ְוֶנֱהַרס ְונִּ ַפת. ּוְבחִּ  :ֶכֶסף ַעל ֶחֶרש חִּ

ָגעֹוןמ   ָּורֹון ּוְבׁשִּ י ְבעִּ ַכנִּ י ְטעֹון. ְוהִּ ְלֵאיתִּ יַע נִּ ְׁשמִּ ְׁשֶמֶרת ֵבית .ָּמרֹום הִּ ָּמעֹון. מִּ ְבעֹון. ְוָנָעה מִּ  :ֹכֵהן ְמעֹון[1] ּוָפַקד ָעַלי ֲעֹון נֹוב ְוגִּ

י ָאבנ   ְבלִּ י ֲאנּוָנה מִּ ְכַאב. ְכהּוַׁשְבתִּ ְׁשֶמֶרת ֶיֶׁשְבָאב .ְשַקד ֹעל ָעֹון ְונִּ יָנה מִּ ים ְוֻעָגב. ְוָנְשָאה ָעַלי קִּ נִּ ְּלַצְפֵצף ְבמִּ י מִּ  :ְודֹוַמְמתִּ

ְׁש ס   ָיה. ּוֵמֹרב ֶמֶרד ּוֶמְרָיה. ֻהְצָגה ֵערֹום ְוֶעְרָיה מִּ י ֲעֵקַדת מֹורִּ ְזַכר לִּ יַרי מֹוֵרי הֹוָרָיה. ְולֹא נִּ  :ֶמֶרת ַמַעְרָיהָּלה ַאבִּ

י ָחְרׁשע   יתל ַגבִּ צּוַרת ָתְכנִּ ית. ּומִּ י צֹומֹות ְוַתֲענִּ ְרֵביתִּ ית. ְוהִּ יקּו ָעַלי ֶחֶרב ַוֲחנִּ ית. ְוֵהרִּ יכּו ַמֲענִּ ים ְוֶהֱארִּ ית ּו חֹוְרׁשִּ  :ָיְצָאה ְיָונִּ

יָנה ְבַהְׁשֵכם ְוָׁשלֹוחַ פֵ  י לֹא ֶהֱאמִּ ית ֶמַלח. ְוֵאין .ְרָשה ְוֵאין ָיד ׁשֹוֵלַח. כִּ  :ֶׁשֶמן ְמֻמָּלח ְברֹאׁש ַמְמָלח ְוֻהְׁשְבָתה ְברִּ

יהּו ָמַרת. ְוָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָבּה ֻהֲעָרתצ   י פִּ יק הּוא ְיָי כִּ ְׁשֶמֶרת  .דִּ ְזָרת מִּ ים ָעֶליָה ֶנֱחַרת. ּוְבַקְצֵוי ֶאֶרץ נִּ ינִּ ְמָרת קִּ י ְוזִּ ּוְתמּור ָעזִּ

 :ָנְצַרת

י לֹא ָעַרב. ְוקֹונַ קָ  י ְוקֹולִּ י ְלצּורִּ י ְבַיַער ַבֲעָרב. ְוָכָבה ֵנר ַהדֹוֵלק ַבַּמֲעָרב. ְוֵריַח לֹא ָעַרב ֵמַאְכָלה ֲעָרבָראתִּ  :ְנתִּ

ְגדַ ר   י ַכצֹאן ַלֶטַבח ְמנּוָיה. ְוָנָעה ֵמֲחנּוָיה מִּ ָיה. ּוְקָהלִּ ָיה ַוֲאנִּ ָיה. ְבַתֲאנִּ י ָכֳאנִּ י ֻהְסַעְרתִּ  :ל נּוְנָיהֵאה כִּ

י ָיָצאתִּ שָ  ְשְרָפה ַדת ָמרֹום ְׁשבּוָיהְמעּו כִּ ְבָיה. ְונִּ ָיה .י ַבּׁשִּ ְרבּוְבָיה. ּוֵמֶהְסֵתר ֲחבּוָיה ָנָדה ֵבית חֹובִּ י ְלַׁשָּמה ְועִּ  :ְוהּוַׁשתִּ

ָנה י ְתחִּ י ְבַצֲחָנה. ְוָסַתם ֶמנִּ ְזַהְמתִּ י נִּ ְרַית  .ָׁשְמעּו כִּ ּקִּ יָנה. ּומִּ ים ַוֲחנִּ י ַרֲחמִּ  :ָחָנה ָנָעה ְכַפר יּוֲחָנהְולֹא ָנַתן לִּ

ְנתֹון ַצלְ תָ  ין ָנָעה גִּ ין. ּוַבֲעֹון ְצָלמִּ יב ָאחֹור ָימִּ ין. ְוֵהׁשִּ ין. ְוָׁשתּו ְׁשָעַרי ׁשֹוֵממִּ י ַהָדמִּ יןבֹא ָרַעת ָשמּונִּ  :מִּ

יח יַח. ְוֵריַח נִּ יַח. ְוַכֶדֶׁשא ַעְצמֹוֵתינּו ַתְפרִּ י ַתְזרִּ יַח ְוָחְׁשכִּ יחַ ָתבֹא ַתְמרִּ יַח ׁשּוֵלי ֲחַמת ָארִּ ֻּׁשְלָחְנָך ַתֲארִּ יַח. ּומִּ  :ֹוֵחנּו ְכֶקֶדם ָתרִּ

 נ"א ֻחַפת .1
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 יא

ָיהּו ְרְמָיהּו ַעל יֹאׁשִּ  :ַוְיקֹוֵנן יִּ

ְדֹרׁש ֵמֱאֹלָהיו. ְבֵני ָחם ְבָעְבָרם ָחנּו ָעָליו. ְולֹא י קֹוְננּו ֵמֵאָליו. ֶבן ְׁשמֹוֶנה ָׁשָנה ֵהֵחל לִּ ְפָעָליו ֵאיָכה ֱאלִּ נּוי מִּ  :ֻהְזַכר לֹו ׁשִּ

יְגדֹור. ָדַבק בֹו ֵחְטא ֵליָצֵני ַהדֹו ימֹות ֲאבִּ ְגֹדר. לֹא ָקם ָכמֹוהּו מִּ ְשָרֵאל ֲאֶׁשר ָקמּו לִּ ְסֹדר .רַגם ְבָכל ַמְלֵכי יִּ  :ֲאֶׁשר ָקמּו ַאַחר ַהֶדֶלת לִּ

ֲחמּו  ְתמֹו ַהטֹוב פִּ יחֹור. כִּ ים ֶזַרע ׁשִּ ְּׁשחֹורָהאֹוְכלִּ ן ַהחֹור .מִּ ין ָאחֹור. ְועֹוד לֹא ָׁשַלח ָידֹו מִּ יב ָימִּ ְגַדל ָעֹון ְוֵהׁשִּ  :ַויִּ

ים. בְ  ֲאצּו ְרחֹוקִּ ים. ָחַׁשְך ָתֳארֹו ְכנִּ ַצע ֶאְמָרתֹו ְבָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיקִּ ים. בִּ יםַזכּו ֲאָמָריו ְכָנם ָדת ְלָהקִּ  :ֶבַצע מֹוֲאֵסי ָדת ְוֻחּקִּ

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

ם. ְולֹא ָׁשמַ  ם. ְלַמַען לֹא ַתֲעֹבר ֶחֶרב ָכל ֶׁשהּוא ְבֶאְפַריִּ ָּלה ֲהמֹוַני ֶלֶכת ֲאַרם ַנֲהַריִּ םכִּ ְגְזָרה ְלַסְכֵסְך  .ע ְלחֹוֶזה ָלׁשּוב ֲאחֹוַריִּ י ְגֵזָרה נִּ כִּ

ם ְצָריִּ ם ְבמִּ ְצַריִּ  :מִּ

ְבזֹות י ֵהֵחּלּו לִּ יַרת ְמזּוזֹות. ֲחזֹון ַעְנתֹותִּ ים ְלחּומֹו ְלַהְבזֹות. ְולֹא ֵהֵסב ָפָניו ְוָסְפדּו ַעל זֹאת .ֵמַחטֹאת ְסתִּ  :ָנעּו ֲעָנמִּ

 ֹ ידּו ַעד ל ים לַ סּורּו ֵהעִּ ָיה. ַויֹורּו ַהּמֹורִּ ָיה. ְפֵני ְקָרב ְכָקַרב ְולֹא ָעְלָתה לֹו ְרטִּ ָיה. ַוְיָמֲאנּו סּור ּוָמט ְיסֹוד ְנׁשִּ ָיהא ְׁשאִּ  :ֶּמֶלְך יֹאׁשִּ

ים. ָצדּוהּו ְוָשמּוהּו ַכַּמטָ  ים ְולֹוֲחצִּ ים. ֵחץ ַאַחר ֵחץ מֹורִּ יםעֹוֶדנּו עֹוֵצם ֵעיָניו ְבֶגְויֹו נֹוֲחצִּ צִּ ְזְרקּו בֹו ְׁשֹלש ֵמאֹות חִּ ים. ַויִּ צִּ  :ָרה ַלחִּ

יהּו. ַצדִּ  פִּ ְפָצה מִּ יהּו. רּוַח ְשָפָתיו הִּ צּוי ֶנֶפׁש ַמֲעָשיו ֵהפִּ יהּו. ְוַעד מִּ טּו ַאֲחָריו ֱאזֹון מֹוָצא פִּ ים הִּ יהּוַקּלִּ י פִּ יתִּ י ָמרִּ  :יק הּוא ְיָי כִּ

ֵנא ַזַעם. לְ  י קִּ י נֹוף כִּ ישִּ ְׁשָעם. ַוְיקֹוֵנן ָעָליו ָכל ֵאיָכה יּוַעםשִּ ְצָעם. ַתם ֶכֶתם ַהטֹוב ַעם זּו ְבפִּ  :ַׁשֵּלם ְׁשאֹוָנם ַבֲעֹון בִּ

ים ּו ָטה ְכָנע ַהְקֵהל ֶלֱאתֹות. ָתָלה ְבֶעְשרִּ ְׁשתֹות. ְבמֹוֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשמִּ דֹו לִּ ְקֶרה ֶאָחד כֹוס ְמגִּ ם ַתם ְבמִּ י ָסְפדּו לֹו ְׁשַתיִּ ֵמֲהֹרס ָׁשתֹות. כִּ

יֹות ם אֹותִּ ים ּוְׁשַתיִּ  :ֵאיָכה ְבֶעְשרִּ

י י ְמחֹוְללִּ י ָׁשַכְחתִּ י. ֵעת כִּ ינֹות ֻלָבָטה ְמחֹולִּ י .אֹותֹות קִּ י ְונַֻטׁש ָאֳהלִּ י ְוָנַסְעתִּ י. ָרַׁשְעתִּ ילִּ י ָלַעד ַיֲאהִּ י כִּ  :ַזּמֹותִּ

 יב

י ֲאֶׁשר ָתַאְבָת ַעד  ְהֵייָת ְכרֹוֶעה ְבֹעְטָיּה ְוָר ָאֳהלִּ ים. ְונִּ ֵּסא ָכבֹוד ְלָצְרפֹו. ָלָּמה ָלֶנַצח ֻׁשַדד ְבַיד ׁשֹוְדדִּ ם כִּ ית עִּ ַעְׁשָת ְוָרַגְנָת. לֹא ְבֵראׁשִּ

י ֹפה  :ְוַעָתה ַמה ּלִּ

י ֵאפֹוא י ֲאֶׁשר קֹוַמְמָת ְלֵאיָתֵני ֶאֶרץ ְבֶחְרַדת מִּ י ָלָּמה ָלֶנַצח ֻצּמַ  .ָאֳהלִּ ידִּ ידִּ פֹור בֹוֵדד ַעל ַגג ַמר צֹוֵרַח. ַמה ּלִּ ְהֵייָת ְכצִּ ים. ְונִּ ת ְבַיד ָצרִּ

 :ֹפה



ְהֵייָת כְ  ים. ְונִּ י ֹפה. ָלָּמה ָלֶנַצח ֻעְרַער ְבַיד ֲעֵרלִּ ָּמדִּ יר. ְוַאָתה ֲעֹמד עִּ י ֲאֶׁשר ַפְצָת ְלַמֲענֹו ְלצִּ ּוּוי מֹוׁשָ ָאֳהלִּ  :ב ֹפהֹשֹוֵנא ְוָצר. ְוַאֵיה אִּ

ית ְבַעְנֵני הֹוד. ְלזֹאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹפה ַוֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ֹפה. ָלָּמה ָלֶנַצח ֹמַאס ְבַיד מֹוְר  י ֲאֶׁשר ָנחִּ יםָאֳהלִּ בֹור לֹא יּוַכל  .דִּ ְהֵייָת ְכגִּ ְונִּ

י ְלָך ֹפה יַע. ַמה ְּלָך ֹפה ּומִּ  :ְלהֹוׁשִּ

י ֲאֶׁשר כֹוַנְנָת מּול ָמכֹון יא. ְוַנמְ  ָאֳהלִּ ְהֵייָת ְכָטס ֶבָחָלל ְוֵאין עֹוד ָנבִּ ים. ְונִּ ירִּ ְבְתָך ְלחֹוֵפף ְלֻחפֹו. ָלָּמה ָלֶנַצח יָֻעה ְבַיד ְיהִּ ָת ַהֵאין ְלׁשִּ

 :ֹפה

י ְהֵייָת ְכָותִּ ים. ְונִּ ֹפה. ָלָּמה ָלֶנַצח זַֻנח ְבַיד ָזרִּ ֹפה ּומִּ יָת ֵמָאז ְבָתָאיו מִּ י ֲאֶׁשר ָחנִּ  :ק יֹוֵצא חּוָצה. ְולֹא ָעַבר ֹפהָאֳהלִּ

יְך בֹו ְלָפֶניָך גֹוָרל ֹפה י ֲאֶׁשר ֵהַכְנָת ְלַהְׁשלִּ ְהֵייָת ְכֵגר ָבָאֶרץ .ָאֳהלִּ ים. ְונִּ י לֹא ָנסֹוב ַעד בֹואֹו ֹפה .ָלָּמה ָלֶנַצח ֹדָחה ְבַיד ָדמִּ  :ְוַנְמָת כִּ

י ָחְׁשכּו כ ְצעִּ י ֲאֶׁשר ַבֲעֹון בִּ י ְלָך ֹפהָאֳהלִּ ְהֵייָת ְכאֹוֵרַח ְבָמלֹון. ְועֹוד מִּ ְׁשפֹו. ָלָּמה ָלֶנַצח ֻאַפל ְבַיד ֻאּמֹות. ְונִּ  :ֹוְכֵבי נִּ

ָכל אֹום ָׁשת ָעַלי ַכפֹו. זֹאת בַ  ְצפֹו ְוֻחפֹו. ַעל ָמה מִּ ֹפה. ְלָכל דֹור ָודֹור נֹוַדע קִּ ֹפה ּומִּ ידָאחֹור ָוֶקֶדם מִּ י פִּ יל כִּ י  ֲעלִּ ָחקּוק ְבַכפֹו. ְרפּוָאתִּ

יב ְבַאפֹו י ֶרַגע ְבַאפֹו. ְוַעד ַעָתה ֵאיָכה ָיעִּ  :ְבטּוָחה כִּ

 יג

ְהֶיה ָלֶנַצח. ְוֵהן ַעָתה ֻבְּלעּו ֲעָצַמי ְבֶר  ים ֹכה יִּ ית ֵבין ַהְבָתרִּ ְברִּ ים ָזַנְחתָ ֵאי ֹכה ֹאֶמר כֹוֵרת ְלָאב ְבֶפַצח. בִּ  :ָלֶנַצח ַצח. ָלָמה ֱאֹלהִּ

תּו ְבֵעדֹוֶתיָך. ְוֵהן ַעָתה ָדְקרּו ְכֶפַלח ַרְעָיתֶ  יֶתָך .ָךֵאי ֹכה ָגׁש ְכֶשה ְלעֹוָלה ְלַרצֹוֶתָך. ֵנְלָכה ַעד ֹכה פִּ  :ֶיְעַׁשן ַאְפָך ְבצֹאן ַמְרעִּ

ם ֹכה יֹאַמר ֹכה יּו ים ְבַמשֹואֹות. אִּ ים ְנֻקדִּ יָמה ְפָעֶמיָך ֵאי ֹכה ַהְבָטַחת ֲעֻקדִּ יר ְמֵלָאה ְתׁשּואֹות. ָהרִּ ַכְחָת עִּ ַחׁש אֹות. ְוֵהן ַעָתה וִּ

 :ְלַמֻּׁשאֹות

ֶפן ֹכה ָוֹכה ֻחַתם ַבֲעַדת ֹקֶדׁש. ְוֵהן ַעָתה ֶחְלָקם ָאַכל י ְבַגן ָנעּול ַבֹּקֶדׁש. ַויִּ ְצרִּ  :ֹחֶדׁש. ָכל ֵהַרע אֹוֵיב ַבֹּקֶדׁש ֵאי ֹכה ָזם ְוָהַרג מִּ

ים ְבֵבית וִּ   :ָׁשֲאגּו צֹוְרֶריָך ְבֶקֶרב מֹוֲעֶדיָך .עּוֶדָךֵאי ֹכה טֹוב ְכֻׁשַּלח ְגֹאל ֲעָבֶדיָך. ֹכה תֹאַמר ְלַׁשֵּלַח ַעם ְלָעְבֶדָך. ְוֵהן ַעָתה ָיְׁשבּו בֹוְגדִּ

יתֹות. ְבֹכה ָאַמר ַכֲחצֹות ַלְיָלה ְבמ יתּות ֲחָדׁשֹות ְברִּ  :ֹוְפֵתי אֹותֹות. ְוֵהן ַעָתה ֻלָהקּו ְבַנֲעֵליֶהם ֶלֱאתֹות. ָשמּו אֹותֹוָתם אֹותֹותֵאי ֹכה ְכרִּ

ָּוַדע ְכֵמבִּ  ֲאצּוָה ְבֵני ַעְוָלה. יִּ ת ְמֻעָּלה. ְוֵהן ַעָתה נִּ ְנַות ַביִּ ְׁשַמע ּוֹמֶׁשה ָעָלה. ֹכה תֹאַמר לִּ  :יא ְלַמְעָלהֵאי ֹכה מִּ

ים אֹו ּׁשִּ יַח ׁשִּ ים דֹומֹות. ְוֵהן ַעָתה ָעְתקּו ְרדּומֹותֵאי ֹכה שִּ בֹורִּ ים גִּ ּׁשִּ יֹות ַהְּקדּומֹות. ֹכה ְתָבְרכּו ְלׁשִּ ְסָבְך ֵעץ ַקְרֻדּמֹות .תִּ  :בִּ

יר קָ  ְקדֹוֶׁשָך. ְוֵהן ַעָתה ָצרּו ַעל עִּ ְקָדֶׁשָך .ְדֶׁשָךֵאי ֹכה ָפץ ָלֹקב ָעם ּוֵבַרְך ַעם ְקדֹוֶׁשָך. ְבׁשּוב ְוֹכה ְתַדֵבר הּוַמר לִּ ְלחּו ָבֵאׁש מִּ  :ׁשִּ

יׁשּו ָׁשמֶ  ְרעִּ ם ְׁשֵלֶמיָך. ֹכה ַתֲעֶשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ְלֵבית עֹוָלֶמָך. ְוֵהן ַעָתה ָרֲעׁשּו ְוהִּ יִּ יַחת ְלוִּ ְׁשַכן ְׁשֶמָךֵאי ֹכה קִּ ְּללּו מִּ  :יָך. ָלָאֶרץ חִּ

ְבַעת ׁשֹוְפרֹות ֶעֶרץ. ֹכה ַתֲעֶשה  ים ָטְבעּו ָבָאֶרץֵאי ֹכה ׁשִּ יל חֹוָמה ָלָאֶרץ. ְוֵהן ַעָתה ְׁשָערִּ ים ְלַהפִּ ָשְרפּו ָכל מֹוֲעֵדי ֵאל  .ֵׁשֶׁשת ָימִּ

 :ָבָאֶרץ



ים ָנָצר. ְוֵהן ַעָתה ֻתְפחּו ְפָרַחי ַבֲחַצר. ַעד ָמַתי ים ְיחָ  ֵאי ֹכה ְתׁשּועֹות ֲאָסֵמי אֹוָצר. ְבֹכה ָאַמר ֲאֶׁשר ַלחֹוזִּ  :ֶרף ָצרֱאֹלהִּ

 יד

י ָרַמז וְ אֵ  ְמָתחּו. ְבֶׁשּלִּ ים נִּ ְׁשֵיהּו. ֲאֶׁשר ַעד לֹא ְׁשָחקִּ ְגבֹות נִּ י לִּ  :ָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּויָכה ֵאת ֲאֶׁשר ְכָבר ָעשּוהּו. ָתַבע ֶמנִּ

יתב   ית ַאֲחרִּ יד ֵמֵראׁשִּ ית. ֵגֶאה ַמגִּ ית ְוַׁשֲחרִּ יתָבנּוי ְוָחֵרב ּובָ  .ַּלע ְבאֹות ַעְרבִּ י ַקְלָקָלתֹו ֶהֱחרִּ ית. ּוֵמחֹובִּ  :נּוי ְבַאֲחרִּ

ים ָחזּוהּו ְמֻגָדע יׁשֹון ְוֹחֶׁשך ְמיַֻדע. ְוַקדמֹונִּ ית אִּ תּוצֹו נֹוַדע. ַעד לֹא ָעשּוי ַקְרנֹוָתיו ָגַדע .ֶהֱחרִּ  :ָאז ְלָראֵׁשי דֹורֹות נִּ

יר ָצר. ֶזה ֵסֶפר ְלָפָניו ֻהְבצַ גָ  יר ְלָפָניו ָכל ֶנֱעָצרַדע ֹגַבּה קֹוַמת ְיצִּ י ָראּו ֵעיֶניָך ָהְפַצר. ְכֶהֱעבִּ  :ר. ָגְלמִּ

בֹו ְכָבט ביַאת ָבָניו ְבַיד ָצר. ַוְיקֹוֵנן ָעלָ דָ  י ַהַּמָצע ָקָצר. ָדֶוה לִּ ֵבית ָהאֹוָצר. ְוֶהְרָאהּו כִּ  :יו ֵאיָכה ְבַאֶיָכה ְבֵעת ָצרַרך ֻדַחף מִּ

ְהָיה. ַעל ֶׁשֶבר ֲאֶׁשר ָהָיהצּור ֶהְרָאה לֹו ַמה  י ְונִּ ֵּמד ְנהֹות ְנהִּ יר ָנטּוי ְוָגֵדר ַהְדחּוָיה. ַלדֹורֹות לִּ  :ֶּׁשָהָיה. נַֻתץ קִּ

י ָטַבע ַׁשעַ הָ  ים אֹורֹו ְכָזַרח. ְוֶהְרָאהּו ַאְרַבע ַמְלֻכיֹות ְבֶרֶדם ְוָצַרח. כִּ ְזָרח. ֵבין ְבָתרִּ ּמִּ ְזָר ָיה ַהנֹוַער מִּ  :חר ַהּמִּ

ין ְכָאזו   ַדת ַהדִּ ֵדק מִּ ְזָרּה. ְוצִּ ְזָרּה. ְוֵאיָמה ֹנֶפֶלת ָעָליו ְכבִּ  :ָרָאּה ַיְחֹמס ַוְיַנֵצל ֵזָרּה. ַוַיְרא ַהְׁשָלַכת נִּ

ֲעַנח זְ  .ָרָאה ֵעֹרם ְוֶעְרָיה ְוֶנֱאַנח. ְוַלֲעקּודֹו סֹוד ֶזה פִּ ַכַעס ֵעינֹו ְולֹא ָנח. ֵמְראֹות גִּ  :עֹו טֹוב ָזַנחָעְׁשָׁשה מִּ

ּמּומֹו ַוְיקֹוֵנן ֵאין זֶ זָ  ְנֻאם ֶזה. ָזן ֵעינֹו ַבָּמקֹום ַהֶזה. ְוָׁשר ׁשִּ ין בִּ י לֹא ֶהֱאמִּ  :הַנח ֹזַהר ָתם ַבַּמֲחֶזה. כִּ

יםחָ  י בֹו ְיהּו רֹודִּ ים. ַוָיֶבן כִּ ים ְויֹוְרדִּ ים. .ַׁשב ֲחֹׁשׁש ְבעֹולִּ ינֹו ֲחֵרדִּ יָכיו ַעל ֶמה ְבדִּ ים ֲחנִּ  :ּוֵמֶהם ָתַבע ְזבּול מֹוְרדִּ

ְתָבע י ַמה נִּ יו ְׁשָעָריו ֶמנִּ יתֹו ָקָבעּו. זִּ ָבעּו. ּוַמְסְמרֹות ְנָעֵלימֹו ְבַקְרָקעִּ ים ְזבּול ּוַמְצפּוָניו נִּ י ָטָבעּומֹוְרדִּ ים ָבָאֶרץ כִּ ָנם ְטמּונִּ  :ּו. ְוהִּ

י ְלַגּלֹות ֵקץ טָ  ים ֵליַדע ְזָמן. כִּ יג ְוֵקץ ָכָמןְבעּו טֹוְרדִּ ְבלִּ ָּלה לֹו ֵקץ ְמזָֻּמן. ָהַׁשע ְוהִּ ֶּׁשגִּ  :ָאב זָֻּמן. טֹוב מִּ

תֹו ייָ  י ְבעִּ ְתַוַדע. ְיַקּוּו ְליֹום ְיׁשּוָעה ְולֹא נֹוַדע. ַעד כִּ ְתַוַדעְׁשבּו ְוָׁשֲאלּו ְלָאב ֵליַדע. ֵקץ ַהְפָלאֹות ָמַתי יִּ  :ּוַחׁש ְויִּ

ְתַוַדע ָרז ְלָעם ְבָך  ְנַאת ֵביְתָך ֶנֱאָכלּו. ּוְבָיגֹון ַחֵיימֹו ָכלּויִּ ּקִּ ְכָסה ֵמֶהם ְולֹא יּוָכלּו. ֵרֶעיָך מִּ ְסַתָכלּו. ְונִּ  :נִּ

י ְיׁשֻ כָ  ְלָעדִּ ְׁשַתָּלח. ְוַאֲחַרי גִּ י ְלהִּ י ַמה ֶבַצע לִּ ְׁשָלח. כִּ יר ְכֻׁשָּלח. ְוָנם ְׁשַלח ָנא ְבַיד תִּ ְסֵלי צִּ  :ָּלחלּו כִּ

ְזרֹוַע ָחשּוףל   ְמֹלְך בִּ ּסּוף. ְיָי יִּ ין ְלׁשֹוֵרר מִּ ָבם ֵהכִּ ְבבּו עֹוְלֵלי סּוף. ֵאי ֶזה יֹום ַהָכסּוף. לִּ ֹּמָתם לִּ  :אִּ

ים ְכָׁשרּו ֵחָמה ְזרּוָמה. ָקְצָרה ַנְפָׁשם ְבֵגיא ֱאדֹום לָ  ין רֹוֵמָמה. ָבנִּ ימִּ ְגָלה בִּ  :ַעל ָמהַדַעת ָחשּוף ְזרֹועֹו ְבָיד ָרָמה. נִּ

ימ   י. ְוַעד ַעָתה לֹא ֶהֱאַמְנָת בִּ ְדָבר ֵהַמְרָת בִּ ּמִּ י. מִּ י ָבגֹוד ָבַגְדָת בִּ י. כִּ  :ה ָּמָצאָת ַעְוָלָתה בִּ



יצֵ נ   ְסדֹור. ְולֹא ֻקְדׁשּו ְפרִּ י ְביֹום ָנָקם לִּ ְגֵליתִּ ְגדֹור. נִּ ְׁשַתְברּו ְפָרצֹות לִּ יְגדֹור. נִּ ְטֵעי ֲאבִּ ְך נִּ יַאיִּ  :י ַהדֹורבִּ

ְתַמְקָמקּו. ְוַעל י ֶאְתֶכם ָׁשְמעּו ּוָפָקקּו. ַיַען ְכָׁשְמָעם זֹאת נִּ ְׁשַבְעתִּ ם ָסָפקּו ַהדֹור ָיְזמּו ַדַעת סֹוד ְוָדָפקּו. הִּ  :ַכַפיִּ

ֶרץ. וְ סָ  ְׁשָעם יִּ י יִּ ְברּו כִּ ְתכֹוֵנן ְמשֹוש ָכל ָהָאֶרץְפקּו ָששּו ָבֵאי ָהָאֶרץ. ְכָנְפלּו ְבָיָדם ַמְלֵכי ָאֶרץ. סִּ  :ַעל ָיָדם יִּ

יֹלפָ  י ָיבֹא ׁשִּ ילֹו. ַעד כִּ ְהֶיה ָׁשם מֹוְׁשלֹו. ָפֲעלּו ֶׁשֶקר ְוֵהׁשִּ י ָלַעד יִּ ּמּו כִּ יֹלה. דִּ יֶהם ַחג ַליָי ְבׁשִּ  :הצּו פִּ

ְמַאס ַכֲאֶׁשר בֹו ַנֲעָשה. ְראּו ָמה  ָּסה. ְונִּ ָצה ְכַחָּלה ֵמעִּ יֹלה רִּ  :ֲעֵבָרה עֹוָשה. ְלֹכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָשהׁשִּ

ים מִּ עָ  יַע ֱאֹלהִּ י ְכֹחֶרב ְבָציֹון. ַעד ֲאֶׁשר יֹופִּ ְׁשיֹון. ֻעַּלְפתִּ תֹו ָחׁש ֲעֵלי קִּ ְביֹון. ּוְלעִּ י אֹות ְבצִּ ּמִּ יֹוןָשה עִּ  :צִּ

יתֹו ָנָתןיֹון ָצַעק ֵאיְך ָנַתן. ָלשּום ָעַלי גֹוי ֵאיָתן. ָצַהל ְוָרַקע ַעל הַ צ   תִּ ְפָתן. ּוַבֲחָמתֹו חִּ  :ּמִּ

י. ימִּ י ֵבל ַבֲהקִּ ְכַלְמתִּ י ְוַגם נִּ י. ֹבְׁשתִּ י ָלַעד ָבּה ְלקֹוְממִּ י. ַתְרתִּ י רֹוְקמִּ יַלנִּ ֲעתּותֹו ֵעת הֹובִּ י ָנַתן בִּ י קּומִּ  :ּוַבֲחרֹון ַאף ָנם לִּ

ֹ ק י לֹא ז י כִּ י ּוְלכִּ י ְבַהְזָנָחה. קּומִּ י ָקַׁשְבתִּ ְנָחה .את ַהְּמנּוָחהּומִּ י ְולֹא ָעְרָבה מִּ ַגְׁשתִּ י ְבַחַיי ֵמֲאָנָחה. ְוהִּ  :ַקְצתִּ

ַּׁשְלָוה ּוֵמֲהָנָחה. ְרטּוָׁשה ְבָהֵרי ֶנֶׁשף ֲאנּוָחה. ַגם ָׁשם לֹא ָנָחהר   ָּׁשלֹום ּומִּ י ְזנּוָחה. מִּ  :ֵאה רֹוַע ַנְפׁשִּ

ים עַ  ְכוּו. ֱאנֹוׁשִּ ְתַעְכבּו. ּוְכעֹוְללּו עֹוָללּו חּוָצה ָׁשְכבּו .ל רֹאָׁשם ְכָרְכבּוָנָחה ָידֹו ָבם ּוָבּה נִּ  :ָיְגעּו ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל ְכנִּ

יםשָ  ים ָבמֹו ְכמֹו ְבָקרִּ ְתעֹוְללִּ ים. מִּ ירִּ ים ֶגְוָים ַמְדקִּ ים .ְכבּו ׁשֹובִּ ים. ּוֵמי ְפָרת ְקָרֵבימֹו דֹוְקרִּ  :ֶׁשֵהם ָיזֻבּו ְמֻדָּקרִּ

ים ְבֵני ְקָרא תֹ ת   ים. ַוֲעֵליֶהם ְמקֹוְננִּ ים. ְוָכל ָעם ְוָלׁשֹון ָבם סֹוְקרִּ יר ֵעָרה ְמַקְרְקרִּ ים. קִּ ירִּ יםֶקף ֶטַבח ּוֶמֶסְך ְלַמְבקִּ יֹון ַהְיָקרִּ  :צִּ

ְקָרנּו ֹכה. ַיַחד ֶזה אֹוֵמר בְ  ְבֹכה. ָלָּמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה הִּ יעּו לִּ ְׁשמִּ ים קֹול ְבָרָמה הִּ יר ְלׁשֹון ֵאיָכה  .ֹכה ְוֶזה אֹוֵמר ְבֹכהַהְיָקרִּ ָרְגנּו ְלָהמִּ

ְלׁשֹון ֵאי ֹכה  :בִּ

 טו

פֶ  י מִּ י ַהֶגֶבר: ֵאיָכה ֶאָשא ָעֹון ָהג ְוחּוַסם פִּ יף ֶאֶבר ֲאנִּ י ְבַאף הֹוסִּ י ָנַהג: ֵאיָכה ָאץ ָאיָכה ַאְׁשָפתֹו ָפתּוַח ְכֶקֶבר ּולרֹודִּ ֶלל ַלַהג אֹותִּ

ְלֵלי ַזְעמֹו  ָנטּו צִּ י יִּ י ַבֶּׁשֶרב ְוָנם כִּ יָפתִּ י ָיֻׁשב יֲַֹפְך: ְזכֹור אפִּ ֵאיתי ְוָנם ְׁשֹפְך ַאְך בִּ לִּ יל נִּ ְׁשפֹוְך ָהכִּ י ַעֵליֶכם ָחֶרבלִּ  :ָעֶרב ְוֵהֵבאתִּ

ַּלע י: בִּ י ְועֹורִּ ָּלה ְבָשרִּ י בִּ ְּסרִּ י ֹאַרח יִּ י ּוְכָעְזבִּ ְבֶכה ְבֵעת ֹכל ָחְּסרִּ י  ָבכֹו תִּ ְטנִּ ַּקף בָנה ָעַלי ַוַיַּקף: ְבֵני בִּ י נִּ ְבכִּ ַבית ָלרֹום ֻמְזָקף ְוַכַבְרֶזל סִּ

י: ַנֲחָלֵתנּו ְכנְֻטָׁשּו ְבַיד לֹוֵחם נָ  יַבנִּ ים הֹוׁשִּ י ְבַמֲחַׁשכִּ יַבנִּ י ָצר ָאחֹור ֱהׁשִּ נִּ י מִּ יַבנִּ ְקׁשִּ י ָלכֶ ֶלֱאכֹול הִּ ְברִּ ם ם לֹא ָאחּוס ְולֹא ֲאַרֵחם ְבׁשִּ

 :ַמֵטה ֶלֶחם

י יב ָוׁשֹוַע ְוֵהׁשִּ י: ָגַדע ְגאֹון ָנדִּ י ָגַדר ַבֲעדִּ ְתַעְתדִּ י ֵמֻחָפה ְלָגלּות ְבהִּ י ֶאְזַעק ָגְלָתה ְגהּוָצה ְלַׁשנֹות ֶעדִּ יַע ַגם כִּ ְּלהֹוׁשִּ ין ָאחֹור מִּ ב ָימִּ

י ָסַתם ֲחַרכַ  ם בזֹאתַוֲאֶׁשֵּוַע: ַגם ָגַבר ָעַלי פֹוְרַכי ּוְבַנֲאקִּ ים ֵמֲאֻחזֹות ְולֹא ָׁשב ַאפֹו ְבָכל זֹאת ְוָאַמר אִּ ים ְגרּוׁשִּ  :י ָגַדר ְדָרַכי: ְיתֹומִּ



ְשָתֵרר י: ָדַרְך דֹוֵחק ַעל ָבמֹוַתי ְלהִּ י ֹדב ֹאֵרב הּוא לִּ ילִּ י ּוְלָגלּות ֵׁשַׁשְך הֹובִּ ילִּ יץ ָסְך ְלַהֲאבִּ י ֲאמָ  ַדְרֵכי דִּ ְבכִּ י בִּ נִּ ֵרר דָרַכי סֹוֵרר: ְׁשעּו מִּ

ְּמֶכם ֵגיא ְלטֹוׁש ַמֲחַרְׁשתֹו ָדַרְך ַקׁשתֹו: ֵמיֵמינּו ָדַלח ְוָנם ֲאׁשִּ ְׁשתֹו ָעַלי לִּ י ְברִּ י  ָדַבק דֹוֵלק ְוָצַדנִּ יְמֶכם ְוָהַלְכתִּ יְלֶכם ְלַהְכלִּ ָגלּות ֲאטִּ

ָּמֶכם  :עִּ

י יֹוָתי ְוָצֶרֶבת ֵאׁש ְכוִּ י: הֹוי ָהּה ַליֹום ְבכִּ י ְשֹחק ְלָכל ַעּמִּ יתִּ י ָהיִּ ימִּ ְטעִּ י הִּ יס ָדמִּ י ְוֶכָעסִּ ימִּ לֹיָתי: ָהָיה הֹוֵלְך ְלָפַני ַמְזעִּ יא בכִּ ֹוָתי ֵהבִּ

ים: ַעל ֶצָּואֵר  י ַבְּמרֹורִּ יַענִּ ְשבִּ ים הִּ יָלם ְבָכָפן ָראֵׁשי ֲחמֹורִּ ים ֶהֱאכִּ ֻּמרִּ ים ֶהְקֵדׁש ֶפַסח ְבֵליל ׁשִּ יגָהֹאְכלִּ ְשרִּ ֵּלל ֶׁשֶכם וָנם ֶאפקֹוד  נּו הִּ ְוחִּ

 :ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶכם ַוַאַכְלֶתם ְבַשר ְבֵניֶכם

י לְ  י ֶאְתלֹוָצץ ַוַיְגֵרס ֶבָחָצץ: ַוַיְחֹּמס ַוְיַנֵצל ֵמֶעְדיִּ י כִּ ֵזק מּוָסרִּ ָצץ ְוחִּ ַפח ְורִּ י ַותִּ ַוֵיֵצא ְוָקְדֹקד שִּ יׁשִּ רפִּ ְתהֹום הִּ ֹגַבּה לִּ י ּומִּ יׁשִּ ְזַנח ַהְכפִּ

י ָּׁשלֹום ְפׁשִּ יְבֶכם ְוֶאׁשְ  :מִּ ם ְוכּוׁש ָשח ֲאׁשִּ ְצַריִּ י: מִּ ְצחִּ י ָוֹאַמר ָאַבד נִּ י ָעָלה ְצָוחִּ י ּוְבָקְדֳקדִּ ְצחִּ ְגַדל ְוָכֵבד ַנַאק רִּ ּמֹוְתֶכם ַויִּ ָפְטֶכם ְכזִּ

י ֶאת ָבֹמֵתיֶכם ְׁשַמְדתִּ  :ְוהִּ

י ּוְלַכָּלה ְרדִּ ְבַאׁש נִּ י נִּ ְזכֹור  ָזְכָרה זֹאת כִּ יַח ָזכֹור תִּ ם ָמׁשִּ ְתַעְברֹו עִּ יַח ּוְבהִּ ְקׁשִּ י: ָזַנח ְזבּול ְוֵלב הִּ י ּוְמרּודִּ י ְזָכר ָעְניִּ ָכבֹוד ְרדִּ ָפץ מִּ

י: ֲאבֹוֵתינּו ָזֲעקּו ְוָכלּו  בִּ יב ֶאל ּלִּ י זֹאת ָאׁשִּ יבִּ י ְבֵכן ָפַרץ ְנתִּ יא כִּ דִּ וָתׁשּוַח: ַזכּו ְזֵקַני ּוָפֳעָלם ָאבִּ י מִּ י ַרָבה וָנַתתִּ ָבה ְוָשח ַעל ָרָעֵתנּו כִּ

 :ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָבה

י ְלקַ  י לֹא ָתְמנּו: ָחַׁשב חֹוְרׁשִּ ְזָהְמנּו ַחְסֵדי יהוה כִּ ְחיֹון נִּ י ְבצִּ ְכָתְמנּו ְתמּור כִּ י ְבָעֹון נִּ י ֵחְטא ָחז כִּ ְבָכיּון ַמָכתִּ ים ּוַמר יִּ יר ְיָקרִּ ְרֵקר קִּ

ים ֲחדָ  ְּסמסֹוְקרִּ ים חִּ י: ֲעָבדִּ י יהוה ָאמָרה ַנְפׁשִּ י ֶחלקִּ ֵּור ְלַגְּׁשׁשִּ יר ְכעִּ י קִּ ּׁשִּ יֵׁשי אִּ ים: ָחַׁשְך ָחזֹון ַמגִּ ים ַלְבָקרִּ ְגֹדר ֶפֶרץ ׁשִּ ּלִּ י מִּ ּונִּ

י ֶאת ָהָאֶרץ י ֲאנִּ ֹּמתִּ  :ְותֹוָכחֹות ָקׁשֹות ָפץ ְבֶחֶרץ ַוֲהׁשִּ

ילֻטְמָאָתּה ָטְפָלה ְוָנָטה ָקו ְולֹא נָ  י ַצר ָדָמם ְוֹכל ֹעֵבר ָעַלי ָׁשַרק ְוָׁשָמם טֹוב ְוָיחִּ ירֹוַתי ּופִּ ֹּקָויו טֹוב יהוה ְלֹקָויו: ָטְבעּו טִּ  סֹוג ָאחֹור מִּ

א ֹעל: ְבנַ  ֹשָ י יִּ ְפעֹול טֹוב ַלֶגֶבר כִּ י לִּ י ָחָרה בִּ ְמעֹול ּוְכַמֲעָללִּ י לִּ יפִּ כלּו ְבהֹוסִּ ים נִּ ים ַטפִּ י ְכמֹו ְפׁשֵ ְודּוָמם: טֹובִּ ְכֶרה כִּ יא ֶטֶרף נִּ נּו ָנבִּ

ְזֶרה ָנם ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה  :ָבַרַחת ּוַבּמִּ

ים ָבַני עֲ  ֹדם: ָיְׁשבּו ְיגֹונִּ י ַבת ֱאדֹום ֵיֵׁשב ָבָדד ְויִּ ְסדֹום ְוַעל ָכל ֵאֶּלה הֹוָנַאְתנִּ י אּור כִּ תֵ ָידֹו ָיָרה בִּ י ָכֵבד ָעַלי ַאְכֵפהּו יִּ ן ֵלי חֹוֵפהּו כִּ

י: עֹוֵרנּו יּוַעם כְ  ֵתן ְלַמֵכהּו ֶלחִּ י יִּ י ָצר ְׁשחִּ פִּ י מִּ י ְוָקַׁשְבתִּ י ְמחִּ י ָׁשתּו בִּ יהּו: ְיֵדי יֹוְסרִּ יֹוֵתינּו ַשְמנּו ָבָאֶרץ ָאז ֶבָעָפר פִּ ֶחֶרש ְבֶקֶרץ ּוְגוִּ

ְרֶצה ָהָאֶרץ  :תִּ

ם הֹוָגה  ָכל ְכבֹוד ָתֳאֵרנּו ָהְכָלם ְוצּור ֹאְרחֹוָתיו ֶחֶסד י אִּ ַחם כִּ ְלַחם ְוַעל ָהָרָעה הּוא נִּ י נִּ ְמַעט כִּ בִּ ְזַנח ְלעֹוָלם: ָכלּו כִּ י לֹא יִּ ֻכָּלם כִּ

ְפרּוע ים כִּ בֹו: ָנׁשִּ ּלִּ ָנה מִּ י לֹא עִּ בֹו כִּ ָּׁשה ְמאֹוֵרי כִּ ת ׁשִּ ית ֶלָהבֹו ּוְבַתְכלִּ צִּ ָּלה ַכְעּסֹו ְוהִּ ַחם: כִּ ְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ֹות יֹוְׁשבֹות ַׁשָּמה ְורִּ

ירֹות ַאׁשְמָמה ָכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה  :ַמְזכִּ

ֶּׁשֶבר ַיעַ  ֹּמָתם ֵעת ָכָמהּו מִּ יר ַגָּליו ְלַדֶכא ַתַחת ַרְגָליו: ְלאִּ יָליו ְוַעל ָבָניו ֶהֱעבִּ י ָגרֹון ָפְתחּו ְכֶּקֶבר ְלַהטֹות לֹא ַאֵליֶכם לֹוֲחֵצי גִּ ן כִּ

ְׁשַפט ָגֶבר:  ְּׁשעָ מִּ יא מִּ ים הֹוצִּ ים ְלכּודִּ יבֹו: ָשרִּ יא ַחְרבֹו ְלַעֵּות ָאָדם ְברִּ ַתַער הֹוצִּ ְמחֹות ָפץ ְלַעם ְקרֹובֹו וֵאיְך מִּ ים לֹא לִּ ים ֵתת ַכְתֵאנִּ רִּ

ים ְׁשָארִּ ים ְלעֹוֵלל ֶאת ַהנִּ  :ַהֹּׁשָערִּ

י ֶזה אָ  י מִּ ים ָוֶהֶגה ָוהִּ ינִּ י קִּ ָּלה ָכַתב ָוֶנהִּ ָּמרֹום ְמגִּ י ֶעְליֹון לֹא מִּ פִּ ְתַנֶצה מִּ יב ּומִּ ְּלֵהָרֵצה ְנתּוָנה ְבַיד ֵמרִּ יֵדְך ְמאּוָמה מִּ י: ָמה ֲאעִּ ַמר ַוֶתהִּ

ים מֹוָטטּו כֹוֵׁשל בִּ  ְתאֹוֵנן: ַבחּורִּ ְתרֹוֵנן ַמה יִּ ן מִּ ַייִּ י ְכמִּ יֵחי ָׁשְוא ֲאקֹוֵנן ְמַנֲחמִּ יָנה הֹ ֵתֵצה: ֵמַחטֹאת ַמדִּ ֶּקֶרב ְוָכְׁשלּו י ְלָהֵרב ּוְׁשכִּ ֲעָלה מִּ

ְפֵני ֶחֶרב יו ְכמִּ יׁש ְבָאחִּ  :אִּ



ם וְ  ְקרֹוץ ַעְפַעַפיִּ ֲאצּו לִּ ְך נִּ יַאיִּ ְשַקד ֵנֶטל ֹעל פֹורֵכינּו ַוְיָתֵעב ַׁשי עֹוְרֵכינּו ַנְחְפָשה ְדָרֵכינּו: ְנבִּ א ְלָבֵבנּו נִּ ֹשָ ם נִּ ְכְזרּו ָעֵלינּו ַאֶרְך ַאַפיִּ אִּ

ם: נָ  יָנם ַלרֹ ֶאל ַכָפיִּ ים ְונִּ ינּו: ְזֵקנִּ ים ְבַמְכמֹוֵרינּו ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמרִּ ילִּ ים ַמפִּ יתּום עּו ְוָנדּו רֹאׁש ְבַמֲהמֹוֵרינּו ְרָׁשעִּ ם ֲאָכלּום ְוֵהׁשִּ ב ְשגּויִּ

ם ם ְכָנם ַוֲאַבְדֶתם ַבגֹויִּ  :ָמָׁשל ַבגֹויִּ

י  ָּלה ָשֵמי ְקטֹוָרה ְבַאף ָוֶאְפַער פִּ חּו ָוֶאְׁשַאף ַסֹכָתה ָבַאף: ָסְפקּו שֹוְטַני ַכף ָוֶאְׁשתֹוָנן ָוֶאְזַעק ָחָמס ָוֶאְתאֹוָנן ַסֹכָת ֶוָעָנן: סּורּו ָטֵמא שָ סִּ

ים ְורֹוְדַפי ְמַחת ְמׁשֹוְררִּ יֵמנּו: ָׁשַבת ְמשֹוש שִּ י ּוָמאֹוס ְתשִּ ָנֵתן ַכַבְרֶזל ָׁשֵמינּו סחִּ יֵמינּו ְבהִּ ים ַמֲאׁשִּ ְׁשָארִּ ים ְלַאֶבד ַהנִּ נָׁשרִּ  :ַקּלּו מִּ

ְבעֵ  יֶהם: ָפצּו ָפֲערּו ֶפה מִּ דּוֵפיֶהם ָפצּו ָעֵלינּו פִּ ילּו ְׁשאֹון גִּ ְגדִּ ְטרּו ָעַלי ְבתֹוַכַחת ַפַחד ַעל ֵאֶּלה ֲעָׁשקּונּו ְבֵחרּוֵפיֶהם והִּ ר ַׁשַחת ְואִּ

קְ  י הִּ יָוַפַחת: פֵני ְפֵאר ֻחַפת ְמעֹונִּ ם ֵתַרד ֵעינִּ י ַפְלֵגי ַמיִּ ים ְמַענִּ יל ְוֵהקִּ ְתַודּו  :מִּ ָנם ְוהִּ ים עִּ ְבָעה ְדָרכִּ ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹעז ַמְׁשֵעָנם ְוָצר ְבׁשִּ

 :ֶאת ֲעֹוָנם

ְגָרה: ָעָשה ֶעְבָרתֹו וַ  י נִּ י ֻסָגָרה ְתמּור ֹעז ְבָמְתֶניָה ַשק ָחָגָרה ֵעינִּ ֶרא: ֵפְרָשה ָפְצָתה אֹוי כִּ יף ְויִּ ֶיֶחֶרה ְוָעַרף ֶאת ָמדֹון ְמָגֶרה ַעד ַיְׁשקִּ

י עֹוֲלָלה: ַעל ֶזה ָפַסק נֹוי ָנֳעָמם ְוָשח לֹא ֶאֶעְזֵבם בְ  ָּמםעֹוֵדינּו ָעף ָכבֹוד ְוָעָלה ְוֶעֶשר ַמָּסעֹות ַנֲעָלה ֵעינִּ י ֵאֵלְך עִּ  :ַכף זְֹוֲעָמם ַאף ֲאנִּ

ְספֹור ּו יק ָצר ְצָעַדי לִּ ְׁשֹבר ָצְמתּוַצדִּ י ָעַרְך לִּ ֵכְך ֵמֲעבֹור ּוְבַחֲללִּ י ְוסִּ ֹפר: ָצַעק צּורִּ י ַכצִּ י ֹיֶׁשר ָוֶאכפֹור צֹוד ָצדּונִּ ַּקְלתִּ ַבבֹור: ָצדּו  ְכעִּ

יֹון ָצְבאּו ְלהַ  י: ַעל ַהר צִּ ם ַעל רֹאׁשִּ י ָצפּו ַמיִּ י ְוַכֲעלֹוָתם ָעַלי ֵכָים ְלָגְרׁשִּ י ְוָסע דֹוְרׁשִּ י ַצֲעדִּ יתִּ י וצּור ָשח ֶאְחמֹול ַעל ְׁשֵארִּ יתִּ ְכרִּ

י יתִּ י ֶאת ְברִּ  :ְוָזַכְרתִּ

י לֹא ַיָכֵלם ַעל ֶיתֶ  י כִּ ְראִּ י קִּ ְמָך יהוה: קּומִּ י ׁשִּ ים ָבַני ָקָראתִּ י ַמכִּ י ְקׁשֹוב ֶחְרַפט מֹוַני ַעל ַהֶּלחִּ י ָׁשָמְעָת ָקָראתִּ יַאי ְיַׁשֵּלם קֹולִּ ר ְּלַמְקנִּ

ם מֹוָרֶאָך ָקַרְבָת ְביֹום ֶאקָרֶאָך: ַאָתה יהוה ֵקץ ַאל ְתכַ ַאל ַתְעֵּלם ַּלְמָת ַמְרֶאָך ָהֵׁשת ַבגֹויִּ י ְועִּ ים ְקָדחּונִּ ֵזב ַעד ָמַתי ַכֹחֶרׁש ֵאָעֵזב : ַקּלִּ

 :ְוָהָאֶרץ ֵתָעֵזב

י ַרְבָת ֲאֹדָני י ַבֶנׁשִּ ָנְטׁשִּ י ְואֹוַמר ְבהִּ י: רּוַח  ְרֵאה ֹרֶגז ַמכת ֱאנּוׁשִּ יָתה יהוה ַעָּוָתתִּ י ָראִּ ּמֹוָת ָכל ֲעָדתִּ י ֲהׁשִּ ֲעתּותִּ י: ְרֵאה ֹרב בִּ יֵבי ַנְפׁשִּ רִּ

ְקָמָתם: ָלָּמה ָרחֹוק ַתֲעמֹוד ְבַדְבָרם ַעזֹות ַנְמתָ  יָתה ָכל נִּ י ֶהֱעלּו ֲחָמָתם ָראִּ י ֵמֵאיָמָתם ְלַבְּלעִּ יב ְפָרזֹות ָרְפָתה בִּ ְוַאף ַגם  ַהְנַׁשָּמה אֹוׁשִּ

 :זֹאת

יגֹוָנם  ים ָבַני מִּ יָפָתם ּוְכֶיֶלק ָעָלה ֵעיָפָתם ָׁשַמְעָת ֶחְרָפָתם: ָׁשְכבּו ׁשֹוֲחחִּ ְדחִּ י בִּ ְפֵתי ָקַמי ָׁשְמעּו ֶׁשנֹוַקְׁשתִּ ְוׁשֹוֶביֶהם ָגָאה ְמֹאד גאֹוָנם שִּ

י ַיד ָמָטה ֻמְׁשֶפֶלת י בִּ י כִּ יתִּ י ׁשֹוסִּ ישִּ ים ְותֹאַמר ֶאְפֵדם  ְוֶהְגיֹוָנם: שִּ ּלּום ָׁשנִּ יֵבנּו ָׁשֵלם ׁשִּ יָטה: ֲהׁשִּ יָמָתם ַהבִּ ְבָתם ְוקִּ ַעד ְׁשאֹול ָמָטה ׁשִּ

ים אׁשֹונִּ ית רִּ י ָלֶהם ְברִּ ים ְוָזַכְרתִּ ְּׁשאֹונִּ  :מִּ

יב ָלֶהם ְגמּול: תִּ  ּוּוָיְך ָאמּול ָתׁשִּ ל ְואִּ ֵלב ָתבֹא ָתׁשּור ְמַעַני ָלמּול ֵהם ָשְגבּו ַחיִּ ְפעֹול מִּ ְקָרא ְתַגֶּלה יֹום ָכמּוס ְבֵלב ּוְמַחְפֵשי עֹוֹלת לִּ

יֵדם: כִּ  ְרֹדף ְבַאף ְוַתְׁשמִּ יֵדם תִּ י ְלַהֲעמִּ ְפלּו ְבלִּ ית ָתְקָפם ְלָלְכֵדם יִּ ַנת ֵלב: ַתם ֶתְכלִּ ֵתן ָלֶהם ְמגִּ תֹוָרְתָך תִּ ים ּומִּ ים ְושֹוֲחקִּ יד דֹוְקרִּ י ָתמִּ

 ֹ יםָאנּו ל ֵבנּו ְוהֹוֵרנּו ֵאֶּלה ַהֻחּקִּ ים ֲהׁשִּ  :א ְרחֹוקִּ

 טז

ים נ"א) ְזֹכר ֲאֶׁשר ָעָשה נִּ ֵדר ָפֹרֶכת  נ"א) ָעש( ָצר ְבפִּ ים. ְוגִּ ֵּמא ֶלֶחם ַהָפנִּ ֵעת ְכטִּ ים. ַנֲחָלֵתנּו בִּ ְפנִּ ְפַני ְולִּ ים(. ָׁשַלף ַחְרבֹו ּוָבא לִּ ְפנִּ בִּ

ים  :ַבֲעַלת ְׁשֵתי ָפנִּ

ָדם. ְכָיצָ  ָציו מִּ יר חִּ ְׁשכִּ ֵעל ְבָמֵגן ְמָאָדם. ַוְיַמֵדד ָקו ְכַמְרֶאה ֲאַדְמָדם. ֵמיֵמינּו ָדַלח ְוהִּ ים גִּ ת ְוַחְרבֹו ְמֵלָאה ָדםְיתֹומִּ ן ַהַביִּ  :א מִּ

ם ְוָכל ְלֹאם ְצַריִּ י נ"א) ֲאֶׁשר ָבם ָעַבר ַעל ֲהגֹותֹו ַהּוֹות ָגֶבר. ְוָנָטה ֶאל ֵאל ָידֹו ְלמּולֹו ְלַגֵבר. מִּ ם ָבם ָגַבר(. ַוֲאנִּ ּוּויֹו  נ"א) אִּ י( ְבתֹוְך אִּ ֲאנִּ

 :ָארּוץ ֵאָליו ְבַצָּואר



יסּו ַבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש. ְוֶזה ֹצָעה זֹוָנה ְכנִּ תּו ְבתֹו נ"א) ֲאבֹוֵתינּו ָזָרה ְכהִּ ים חִּ ְכָוה ָבֵאׁש. ֲעָבדִּ יס ְולֹא נִּ ְכנִּ כֹו ַלַבת ֵאׁש. זֹוָנה צֹוָעה( הִּ

ָּמרֹום ָׁשַלח ֵאׁש  :ְוַעל ֶמה ְבֵבית ֵאׁש מִּ

ָּׁשֵרת ט ָבם ְלהִּ י ַׁשיִּ יא ְכֵלי ָׁשֵרת. ְוָשָמם ָבֳאנִּ ים  נ"א) ְבַנְפֵׁשנּו ָטַבְענּו ְכהֹוצִּ ְׁשעִּ ים ְמָׁשֵרת. ְולֹא ָמָצא תִּ ְׁשכִּ ְלַהְׁשֵרת(. עֹוֵרנּו ָנַמק ְכהִּ

 :ֵרתּוְׁשלָׁשה ְכֵלי ׁשָ 

ים ֻלָפתּו ְכבֹוא יץ. ָשרִּ ת ְנָעָליו ֶהֱחרִּ יץ. ְבַקְרַקע ַהַביִּ י ָבא ָערִּ ים ְכָׁשרּו כִּ יץ נ"א) ָנׁשִּ ְׁשרִּ ים ַצֲחָנתֹו הִּ יץ. ְבֵבית ֹקֶדש ַהֳּקָדׁשִּ  :ְבבֹוא( ָפרִּ

בֹוא ים רִּ ּׁשִּ י יַֻזק ְבׁשִּ ים. ְוָתרּו כִּ ַבחּוץ ָצגּו ְמֻחָזקִּ ים מִּ ים ַבחּורִּ ְּׁשָחקִּ ְרׁשּוהּו מִּ ְבָעתּו ְכהִּ ים נִּ ים. ְזֵקנִּ יקִּ ים(. ֲעשֹות ְרצֹונֹו  נ"א) ַמזִּ ֵמֲחָזקִּ

ים ּקִּ  :ְוהּוא ָאסּור ָבזִּ

ֵצל ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון. ַעד כִּ  .ָׁשַבת סֹוֵטן ַוָיבֹא ַאְדמֹון. ַוְיַסֵבב חֹוָמה ַוְיַעֵּות ָהמֹון יֵני פִּ דֹוק ַאְרמֹוןָנְפָלה ֶעְבָרה ַעל נִּ  :י נַֻטׁש מִּ

יד ב ְשרִּ י ְלֵזֶכר הִּ יבֹו. ַעל ַצד ַמֲעָרבִּ ת ֵהֵחל ָלבֹא. ְבַיד ַאְרָבָעה ָראֵׁשי ַטְפְסָריו ְלַהֲחרִּ ֹו. ְוָצג ַאַחר ָכְתֵלנּו ְולֹא ָרב ַעל ֶפַתח ַהר ַהַביִּ

יבֹו  :רִּ

ים ֲאֶׁשר  ְרֵׁשיָת ְלַפנֹות. ְיָלדִּ ְּלחּום ַאָתה ָקַצְפָת ְוהִּ ְנָחה ְפנֹות. ְוׁשִּ ם ְולֹא ַׁשְעָת ֶאל ַהּמִּ ָּׁשם ְלַהְפנֹות. ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹויִּ ֵאין ָבֶהם ָכל מאּום מִּ

ינֹות נ"א) ְלֶאֶרץ כּוׁש  :ְבֶאֶרץ עּוץ( ְבָׁשֹלׁש ְספִּ

ְנפֹו ְתפּו ַעְצָמם ַיַחד לִּ ְבֵכי ָים. ְוׁשִּ ְּועּו ְכָבאּו ְבנִּ יֵבנּו ׁשִּ ְמצּולֹות ָיםֲהׁשִּ י ָעֶליָך הֹוַרְגנּו בִּ ְׁשָבחֹות ׁשֹוְררּו ְכַעל ָים. כִּ יר ְותִּ  :ל ַבָים. ׁשִּ

יב  ְקָוָתם ָנְתנּו ְלֵמׁשִּ ּלּו ְלַמָּמָׁשן. תִּ י ְתהֹומֹות ָבאּו ַעד ַנְפָׁשן. ָכל זֹאת ָבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך חִּ ָבָׁשןכִּ ְׁשְמָעה עּו .מִּ ָרה ָלָּמה ּוַבת קֹול נִּ

יָׁשן  :תִּ

 יז

ֺּאַכְלָנה ָנִשים ִפְרָים עֹוְלֵלי ִטפּוִחים. ַאְלַלי ִלי  :ִאם ת
 :ְיָלִדים( ַהְמדּוִדים ְטָפִחים ְטָפִחים. ַאְלַלי ִלי נ"א) ִאם ְתַבֵשְלָנה ָנִשים ַרֲחָמִנּיֹות ַיְלֵדיֶהן

ֺּאָשם ְוִתָקַשְרָנה ְלסּוִסים פֹוְרִחים. ַאְלַלי ִלי נ"א) ִאם ִתּגֹוְזָנה  :ָתגֹוְזָנה( ְפַאת ר
 :ִאם ִתְדַבק ְלשֹון יֹוֵנק ְלֵחְך ְבִצְמאֹון ְצִחיִחים. ַאְלַלי ִלי

 :ִליְתהֹוֶמיָנה( זֹו ְלֻעַמת זֹו בֹוִאי ּוְנַבֵשל ֶאת ָבֵנינּו צֹוְרִחים. ַאְלַלי  נ"א) ִאם ֵתהְֺּמָנה
 :ִאם ִתָּוַעְדָנה זֹו ְלזֹו ְתִני ְבֵנְך ְוהּוא ָחבּוי ְמנָֻתח ְנָתִחים. ַאְלַלי ִלי

 :ַתְזֵמיָנה( ְבַשר ָאבֹות ַלָבִנים ִבְמָערֹות ְוִשיִחים. ַאְלַלי ִלי נ"א) ִאם ַתְזִמין
 :ים. ַאְלַלי ִליָבנֹות( ֶאל ֵחיק ִאמֹוָתם ִנְתָפִח  נ"א) ִאם ְתֻחַּיְבָנה ַהָבנֹות

 :ִאם ִתּטֹוְסָנה רּוחֹות עֹוְלִלים ִבְרחֹובֹות ִקְרָיה ְתפּוִחים. ַאְלַלי ִלי
 :ִאם ְתַיֵקְרָנה ְבִשּכּול ֶרֶחם ְוִצמּוק ָשַדִים ְוֵאם ַעל ָבִנים ָשִחים. ַאְלַלי ִלי

 :ים. ַאְלַלי ִליִאם ִתָּכַשְלָנה ְשמֹוֶנה ֵמאֹות ָמִגִנים ַבֲעַרב ֲאלּוִח 
 :ִאם ְתלּוַהְטָנה רּוָחם ְבִמיֵני ְמלּוִחים ְונֹודֹות ְנפּוִחים. ַאְלַלי ִלי

 :ִאם ִתָמַעְטָנה ֵמֶאֶלף ֵמָאה ּוִמֵמָאה ֲעָשָרה ַעד ֶאָחד ְלַמָפִחים. ַאְלַלי ִלי
 :ְלַלי ִליִאם ָתנֹוְסָנה ְלָמַסְך ֵהיָכל ְשמֹוִנים ֶאֶלף ּכֲֺּהִנים ְפָרִחים. ַא 

 :אֹוָתן( ַהְנָפשֹות ְּכקֹוִצים ְּכסּוִחים. ַאְלַלי ִלי נ"א) ִאם ִתָשַרְפָנה ָשם ָּכל אֹוָתם
 :ִאם ֵתָעַרְפָנה ַעל ָדם ָנִקי ְשמֹוִנים ֶאֶלף ּכֲֺּהִנים ְמשּוִחים. ַאְלַלי ִלי

 :ים. ַאְלַלי ִליִאם ִתַפְחָנה ְנָפשֹות ְמֻדָקִרים ֵמֵריַח ְתנּובֹות ִשיִח 
 :ִאם ִתָצַבְרָנה ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִתְשָעה ַקִבין מֹוֵחי ְיָלִדים ֻמָנִחים. ַאְלַלי ִלי



 :ִאם ֻתַקְעָנה ְשֹלש ֵמאֹות יֹוְנִקים ַעל שֹוָכה ַאַחת ְמתּוִחים. ַאְלַלי ִלי
 :ִחים. ַאְלַלי ִליִאם ֵתָרֶאיָנה ַרּכֹות ַוֲענֻּגֹות ְּכבּולֹות ַעל ַיד ַרב ַטבָ 

 :ִאם ִתְשַּכְבָנה ֵבין ְשַפַתִים ְבנֹות ְמָלִכים ְמֻשָבִחים. ַאְלַלי ִלי
 :ִאם ִתְתַעַלְפָנה ַהְבתּולֹות ְוַהַבחּוִרים בִצְמאֹון ְצִחיִחים. ַאְלַלי ִלי

 
ה ֶשִהְקָרָאם מֹוִדיִעים. ְוֵאת מַ  .ְורּוַח ַהקֶֺּדש ְלמּוָלם ַמְרִעים. הֹוי ַעל ָּכל ְשֵכַני ָהָרִעים

ֺּאַכְלָנה ָנִשים ִפְרָים ַמְשִמיִעים. ְוִאם ֵיָהֵרג ְבִמְקַדש ְיָי  ֺּא מֹוִדיִעים. ִאם ת ֲאֶשר ָעשּו ל
ֺּא ַמְשִמיִעים  :ּכֵֺּהן ְוָנִביא ל

 יח

ְוָלָמה ְבֵני ְבִלַּיַעל ִחְללּו ְשָמְך. ְוַאָתה ָאַמְרָת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָמְך. ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעָמְך. 
ֺּא ָשַפְכָת ֲעֵליֶהם ַזְעָמְך  :ְול

 ַאָתה ִּגַדְלָת ְורֹוַמְמָת ָבִנים ְלָהֵנק. ַּכֲאֶשר ִיָשא ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק. ְוָלָמה דֹוָדִנים ָדצּו
 :ָתיו ְלַחֵנקגֺּרֹו נ"א אינו) (ָצחּום( ְלַזֵנק. ְוַאְרֵיה )ְבֵדי נ"א)

ְוָלָמה שֹוְפֵטיֶהם ִנְשְמטּו ביֵדי ֶסַלע.  .ַאָתה ֵהיַנְקָת ְדַבש ִמֶסַלע. ַותֹוִציא נֹוְזִלים ִמֶסַלע
 :ְועֹוְלֵליֶהם נְֻפצּו ֶאל ַהָסַלע

י. ְוָלָמה ָחש ְוָעָלה ַעל ָלַקַחת( ּגֹוי ִמֶקֶרב ּגֹו נ"א) ַאָתה ָזַנְחָת ַוִתְמַאס ָּכל ּגֹוי. ְוָלַקְחָת ְלָך
 :ַאְרִצי ּגֹוי. ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי

ַאָתה ִטאֵּטאָת ִשִשים ּוְשמֹוִנים. ְלָהִביא ּגֹוי שֵֺּמר ֱאמּוִנים. ְוָלָמה ָיְזמּו מֹוָאִבים 
 :(ַבְּכרּוִבים מֹוִנים נ"א) ְוַעמֹוִנים. ְלַעם זּו ַבּכֹוָכִבים ִנְמִנים

ּכֹוַנְנָת( ְלֶשֶבת הֹוֶדָך. ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמיְנָך ְוָיֶדָך. ְוָלָמה ְלָאחֹור ֵהַשְבָת  נ"א) ַאָתה ִּכַּוְנתָ 
 :ְיִמין הֹוֶדָך. ַוְתַנֵבל ִּכֵסא ְכבֹוֶדָך

ָרָשע ְבֶפה ְוָלשֹון. ְוָלָמה ִנֵאץ  .ַאָתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיָי ְוִראשֹון. ּכֹוַנְנָת ָמרֹום ֵמִראשֹון
 :ַעד ִּכי ָנַגע ָצר ְבִאישֹון

ְוָלָמה ָעִריץ ֵחֵרף ְוָאַמר ֵאי  .ַאָתה ַשְשָת ְלטֹוב ָעֵלימֹו. ְבִשיַח ְתִביֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו
ֺּאַכל ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו  :ֱאֹלֵהימֹו. ֲאֶשר י

ִים ָים. ְוָלָמה ָצַלְלִתי ַעד ִנְבֵכי ָים. ַוִּיְגַדל ִשְבִרי ַאָתה פֹוַרְרָת ְבָעְזָך ָים. ַוָתֶסְך ִבְדָלַת 
 :ַּכָּים

ְבסֹוד( ְיִשיִשים ַהְמֻקָדִשים. ְוָלָמה  נ"א) ַאָתה ָקדֹוש יֹוֵשב ְתִהלֹות ְקדֹוִשים. ְבֶקֶרב
ָדִשים  :ָרְגשּו ּגֹוִים ְקֵדִשים. ְוֵהִשימּו ֵבית קֶֺּדש ַהקֳּ

ְשַמע ֱאֹלֵהינּו( ִּכי ָהִיינּו ֶחְרָפה. ְוֻסָּכְתָך ָבֵאש ִנְשְרָפה. ְוָלָמה ְתַבַלע  נ"א) ָשַמְעתָ  ַאָתה
 :ַנֲחַלת ֻחָפה. ַתְצִמיַח ְתרּוָפה ְוָעֵלינּו חֹוְפָפה



ִהינּו ְוָלנּו ַהִדָבה. ִּכי ַאָתה ַצִדיק ַעל ָּכל ַהָבא. ְלָך ְיָי ַהְצָדָקה ְוַנְצִדיְקָך ְבִחָבה. ְוָלָמה נָ 
ֺּאת ָבַאְתנּו ְבחֹוָבה  :ָכל ז

 יט

 ,ֹותֹות ֲאֶשר ִהְפֵלאָת ֵמָאז ְוַעד ָעָתהאְלָך יהוה ַהְצָדָקה בְ 
 :ִחיָנה ֲאֶשר ִנְצַרְפנּו ְואֹוָתנּו ִתָעְבתָ בְ ְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בִ 

 
 ,ָלַקְחָת ְבַמסֹות ֹוי ִמֶקֶרב ּגֹויגלָך יהוה ַהצָדָקה בְ 
 :ִפי ֲאֶשר ִנְמָצא ָבנּו ְּכַמֲעֵשיֶהם ֲעשֹותדְ ְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בְ 

 
 ,ְלכּו ֱאֹלִהים ִלְפדֹות לֹו ְלָעםהְ לָך יהוה ַהצָדָקה בְ 
 :ַּיְמרּו ַעל ָים ְבַים סּוף ּגֹוי ֵבאֹלָהיו ְבָפְשָעםוְ ְוָלנּו בַשת ַהָפִנים בְ 

 
 ,ֶכר ְוַאֶתם ֵעַדי ַוֲאִני ֱאֹלִהיםזְ יהוה ַהַצָדָקה בְ  לָך

 :ְרֵפנּו ְבִסין קּום ֲעֵשה ָלנּו ֱאֹלִהיםחְ ְוָלנּו בֶשת הָפִנים בְ 
 

 ,ַעם ֶשִהְטַעְמָתנּו ְּכַצִפיִחת ִבְדָבשטְ לָך יהוה ַהְצָדָקה בְ 
 :סֶֺּלת ָוֶשֶמן ּוְדָבש ֹום ִהְקַרְבנּו ְלָפָניויְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים ב

 
 ,ְלּכּול ָמן ּוְבֵאר ְוַעמּוד ָעָנןכְ לָך יהוה ַהְצָדָקה בְ 
ֵליֶהם ְבָרְגָנןלְ ְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בְ   :ֶחם ַהְקֹלֶקל ֲאבֹוֵתינּו ְבָאהֳּ

 
ֺּא ָחַסְרנּו ָדָברמ ְלָך יהוה ַהְצָדָקה בַ   ,ְדָבר ל
 :ֲאצֹות ָלָבן ְוֲחֵצרֺּת ְוִדי ָזָהב ִּכְמֻדָברנְ ְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בְ 

 
 ,יחֹון ְועֹוג ְוכֺּל ַמְלֵכי ְכָנַעןס ְלָך יהוה ַהְצָדָקה בְ 
ֺּא ַמַעןעְ ְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בְ   :ָכן ֲאֶשר ָמַעל ַבֵחַרם ְבִלי ְמצ

 
 ,ר מֹוִשיִעיםַעל ֲאֶשר ָפַעְלָת ְבַאְרָבָעה ָעשָ פְ ְלָך יהוה ַהְצָדָקה בְ 



 :ֶלם ִמיָכה ִּכי בֹו ֲאַנְחנּו פֹוְשִעיםצְ ְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בְ 
 

 ,יַמת ִשיֹלה ְונֹוב ְוִגְבעֹון ּוֵבית עֹוָלִמיםק ְלָך יהוה ַהְצָדָקה בְ 
ְְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בְ   :ַשע ֶשִנְמָצא ָבנּו ֶשָחְרבּו ּוָבם ָאנּו ִנְכָלִמיםר 

 
 ,ֵני ָחְרָבנֹות ֶשָחְרבּו ְבִבְצֵענּו ְוָאנּו ַקָּיִמיםש ְיהוה ַהְצָדָקה בִ לָך 

 :ּוֵבנּו ֵאֶליָך ְבָכל ֵלב ֶשָתשּוב ֵאֵלינּו ְבַרֲחִמיםשְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים בְ 
 

ְלָך יהוה ַהְצָדָקה בִ   ,ָשַמעַשע ֵמאֹות ָשָנה ֶשָהְיָתה ִשְנָאה ְּכבּוָשה ִמְלִה ת 
 :ַבע ִאש ַחמּודֹות ְוִשַּוע ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוֲשָמעת ְְוָלנּו בֶשת ַהָפִנים ּכְ 

 כ

ַהֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלִתְפֶלֶצת ְמַנֶאֶצת ִמי ִלי ַבָשָמִים ּוֲשָמע ַשֲאַגת צֹוֲרֶריָך ָהאֹוְמִרים 
 :ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ַשַער ַהָשָמִים

ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלִרְגַשת ַהדֹוֶבֶרת ַעל ַצִדיק ָעָתק ּוֲשָמע קֹול ָשאֹון ֵמִעיר ְבֵחָמה 
 :ְשפּוָכה ְלַשַתק

ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלִציר ֻשָלח ְוָנם קּומּו ְוָנקּוָמה ָעֶליָה ַלִמְלָחָמה ּוֲשָמע ַפָלצֹות הֹוִמים 
 :ֵביתֹו ְלִהָלֲחָמהָבא ָהֵעת ִאתֹו בְ 

ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלֻעצּו ֵעָצה ְוָחְשבּו ְמִזָמה ַבל יּוָכלּו ּוֲשָמע ִשיַחת נְֹוַעצּו ֵלב ַיְחָדו 
 :ָעֶליָך ֲעלֹות ִנְסַתָּכלּו

ָך ַמְדִמיֵמי תֹוָדה ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלִנֲאצּו ְוִשְלחּו ָבֵאש ִמְקַדש ַהמֹוָרא ּוֲשָמע ְמָחַרֶפי
 :ְוקֹול ִזְמָרה

ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ַלֵלִצים ָלצֹון ָחְמדּו ָלֶהם ּוֲשָמע ָּכל ֶחְרָפָתם ֲאֶשר ֵחְרפּוָך ְוַהֵפל 
 :ֵאיָמְתָך ֲעֵליֶהם

ַטְרחֹות ִטנּוָפם ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלָיְהַרּו ְוהֹוִציאּו ַהְּכרּוִבים ִבְרחובֹות ְמַחְזִרים ּוֲשָמע 
 :ְּכֶהֱעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך ֲחִזיִרים

ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלִחְללּו ְוִטְנפּו ֵבית קֶֺּדש ַהקדֹוִשים ּוֲשָמע ֵזִדים ְמָזְרִקים ְלמּוְלָך 
 :ִמילֹות ְקדֹוִשים

ִאתֹו ְבֵביתֹו ּוֲשָמע ַהּוֹות ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְללֹוֲעִזים ְמִעִזים ֶמַצח ְלכּו ְוִנָלֲחָמה 
 :הֹוֲלִלים ְמַהֲלִלים ִּכי ֵאין ָהִאיש ְבֵביתֹו

ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלדֹוֶבֶרת ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד ּוֲשָמע ִּגדּוֶפיָה ְוֵחרּוֶפיָה ִמְשַתֶחֶצת ַעד 



 :ִּכְסֲאָך עֹוד
ה תֹוִחיִלי ְוֵאינֹו ִנְבֶנה ּוֲשָמע ְבִכַּית ַמְסִפיִדים ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלבֹוָזה ּוַמְלֶעֶגת מַ 

 :ְוקֹוְרִעים ּוְמַחִּכים ָמַתי ִיָבֶנה
ַהֶּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ְלאֹוְמִרים ֻעַזב ְוֻשַּכח ְונַֻּטש ְוָלַעד שֹוֵמם ּוֲשָמע ֶאְנָקֵתנּו ְוַקֵנא 

 :ַהָשֵמם ִקְנָאֵתנּו ְוָהֵאר ָפֶניָך ַעל ִמְקָדְשָך

 כא

בֹוֵרי ֹכַח ֲעָמֶליָה ְבָטֳהָרה. דָ  ְגָמָרא. גִּ ְׁשָנה ּובִּ ין ְבמִּ יֵרי ַהתֹוָרה. ַבֲעֵלי ְתֵריסִּ ְׁשַפְך ְוָנְׁשָתה ְגבּוָרהַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון ַאדִּ  :ָמם נִּ

ָיה  י בֹוכִּ ָנם ְקדֹוֵׁשי ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ֲעָשָרה. ְוַעל ֵאֶּלה ֲאנִּ ְשָרֵאל ְכֵלי ַהֹּקֶדׁש ֵנֶזר הִּ י ֶאְזַעק ְבָמָרה. ֶחְמַדת יִּ ְגָרה. זֹאת ְבָזְכרִּ י נִּ ְוֵעינִּ

 :ַוֲעָטָרה

ְנפֹול גֹוָרל ַעל ַרָבן אׁשֹון ַלֶחֶרב ְברּוָרה. כִּ י רִּ יָתה ֲחמּוָרה. ַידּו גֹוָרל מִּ ים ֵמתּו ְבמִּ ְמעֹון ָפַׁשט ַצּוָ  ְטהֹוֵרי ֵלב ְקדֹוׁשִּ ארֹו ּוָבָכה ׁשִּ

מעֹון ָחַזר ַהַּׁשר ְלָהְרגֹו ְבֶנֶפׁש ְנצּוָרה ְגְזָרה ְגֵזָרה ְלַרָבן ׁשִּ  :ְכנִּ

יָרה ָנַטל רֹאׁשו ּוְנָתנֹו ַעל ַאְרֻכבֹוָתיו ְמנֹוָרה ַהטְ  ְבכֹות ַעל ֶבן ַהְגבִּ ֶזַרע ַאֲהֹרן ָׁשַאל ְבַבָּקָׁשה לִּ יו ַעל פיו הֹוָרה ָשם ֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ּופִּ מִּ

יָתה ְמֻׁשָנה ַוֲחמּוָרה ְקְנָסה ָעָליו מִּ תאֹום נִּ ְתַגֵבר ַבתֹוָרה פִּ  :ְבַאֲהָבה ְגמּוָרה ָעָנה ְוָאַמר ֶפה ַהּמִּ

י ְוַנֲעֹבָרה ָרָׁשע ַהפֹוׁשֵ  ַים ְבעֹורֹו ָאְמרּו ְלַנְפֵׁשְך ְׁשחִּ יָרה קִּ כִּ יט ֶאת רֹאׁשֹו ְבַתַער ַהֹשְ ָּוה ְלַהְפׁשִּ ְצַות ָבָרה צִּ ין מִּ ּלִּ ְמקֹום ְתפִּ יַע לִּ גִּ ט ֵעת הִּ

ְתפֹוָרָרה ְזַדְעְזָעה עֹוָלם ְוֶאֶרץ הִּ  :ָצַעק ְצָעָקה ְונִּ

ְסָבָרה ְוָסְרקּו ֶאת ְבָשרֹו ְבַמְסֵרק בַ  ים ְוטֹוֲחָנן זֹו ְבזֹו בִּ יָבה עֹוֵקר ָהרִּ י ֲעקִּ בִּ יאּו ֶאת רִּ ְׁשַתְבָר ֵמַאֲחָריו ֵהבִּ ְׁשָמתֹו ְרֶזל ְלהִּ ה ָיְצָתה נִּ

יֵני ָטֳהָרה יָבה גּוְפָך ָטהֹור ְבָכל מִּ י ֲעקִּ בִּ  :ְבֶאָחד ּובת קֹול ָאְמָרה ַאְׁשֶריָך רִּ

יֵדי ֲארּוָרה יֹו ים ָׁשָנה בִּ ְבעִּ ַברֹון ֵלב ְוַאְזָהָרה ֶנֱהַרג ֶבן ׁשִּ יאּו ְבׁשִּ י ְיהּוָדה ַאֲחָריו ֵהבִּ בִּ יתֶבן ָבָבא רִּ יד  ֵׁשב ְבַתֲענִּ י ְוָחסִּ ָהָיה ָנקִּ

ְמַלאְכתֹו ְלַמֲהָרה  :בִּ

ּמֹו ְוהִּ  ֹון ָׁשְעָרה יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש ְוֵסֶפר תֹוָרה עִּ ּלֹות ְבצִּ יל ְקהִּ י ֲחֶנְנָיא ֶבן ְתַרְדיֹון ַאֲחָריו ַמְקהִּ בִּ יתּו רִּ צִּ יֵלי ְזמֹוָרה ֶאת ָהאֹור הִּ יפּוהּו ַבֲחבִּ ּקִּ

בֹו ֶׁשּלֹא ָימּות ְמֵהָרהָבֶהם ּוְכָרֻכהּו ְבֵסֶפר ת יהּו ַעל לִּ נִּ ין ֶׁשל ֶצֶמר הִּ  :ֹוָרה ְספֹוגִּ

ְקבּוָרה יָ  ים ְולֹא ָהְקַבר בִּ יכּוהּו ַלְכָלבִּ ְׁשלִּ י ֶיֶׁשָבב ַהּסֹוֵפר ֲהָרגּוהּו ַעם ֲעמֹוָרה ְזָרקּוהּו ְוהִּ בִּ יד רִּ יַח ָחסִּ נִּ ְצָתה ַבת קֹול ָעָליו ֶׁשּלֹא הִּ

תֹוַרת   :מֶׁשה ְלָׁשְמָרהְכלּום מִּ

יו ְכַבְמדּוָרה ְשַרף ַבֲהֵבל פִּ ית ְביֹום ֶעְבָרה עֹוף ַהפֹוֶרַח נִּ י חּוְצפִּ בִּ  :ְוַאֲחָריו רִּ

דּוׁש ְוְיַקֵדׁש י ֶאְלָעָזר ֶבן ַׁשּמּוַע ָבַאֲחרֹוָנה ֶנֳהַרג ְבַמְדֵקָרה יֹום ֶעֶרב ַׁשָבת ָהָיה ְזַמן קִּ בִּ יק רִּ ְקָרא ַצדִּ חּוהּו  ְויִּ נִּ ֶחֶרב ָׁשלפּו ָעָליו ְולֹא הִּ

ים יֹוֵצר ְוָצר צּוָרה ְׁשָמתֹו ְבָבָרא ֱאֹלהִּ ים ְלָגְמָרה ָיְצָתה נִּ  :ֶבֶחיִּ



י יּוַכל ְלׁשֲעָרה נֹו יָלה ְשֵרָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק מִּ ְסקִּ ְגָעָרה בִּ יפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַענֹות בִּ ֶּמנָ ָכֵהָנה ַוָכֵהָנה הֹוסִּ ה יֹאְכלּו ֲאָריֹות ֶשה פזּוָרה תֶרת מִּ

יָרה  :ֲחֵזה ַהְתנּוָפה ְוׁשֹוק ַהְתרּוָמה ָטְרפּו ַאְרֵיה ְוַהְכפִּ

יַע ְבֵעת ָצָרה ם כֹוְׁשלֹות ֵחֶלק ַיֲעֹקב ּומֹוׁשִּ ְרַכיִּ יף עֹוד ְלַיְּסָרה ַאֵּמץ בִּ יב יהוה ְולֹא יֹוסִּ  :ֵייטִּ

ְמָלְך ֶמֶלְך יֹאַמר ָׁשְלמּו ַּסע ְוֵנֵלְך ְלֶצֶדק יִּ  :ְיֵמי ֶאְבֵלְך ְלאֹורֹו נִּ

 כב

י ְולֹא י רּוחִּ יַקְתנִּ י ַוֲאַדֵבָרה ְוַיַעֹבר ָעַלי ָמה ָחָמס ֶאְזַעק ָוֹׁשד ְלָך ׁשֹוֵכן ָׁשַמְיָמה ֱהצִּ ֶּמנִּ יׁשּו מִּ אּוַכל ֶאדֹוָמה ַכיֹוֵלָדה ֶאְפֶעה ֶאְׁשַאף  ַהֲחרִּ

ְסֵפד ַמר ֶאֱעֶשה  יְוֶאּׁשֹוָמה מִּ יחִּ יד ְבשִּ ְתָנה ְלַׁשָּמה ָארִּ י ֲאׁשר נִּ י ַעל ֲעָדתִּ ְפדִּ ְתכּו ַכָיָמה סִּ ְבֵרי ַׁשֲאגֹוַתי יִּ יָמה דִּ ְנהִּ יָמה  ַוֲאקֹוֵנן בִּ ְוָאהִּ

יָמה י ָארִּ  :ְוקֹול ְנהִּ

ים ָפארּור ְוָכל רֹאׁש ָקְרָחה ְוָכל ָזָקן  ְמָחה ָכל ָפנִּ ְתעֹוֵרר גֹוי ַעז דֹוֵרׁש ֵאיְך ָׁשַבת ָמשֹוש ְוָעְרָבה ֹשִּ ְגרּוָעה ְוַעל ָכל ֵלב ֲאָנָחה ֵמָאז נִּ

ְבָלָתם ְכסּו יָהה ְברֹאׁש ָכל חּוצֹות נִּ ְנסִּ ְבֶטָחה ְבתּולֹוַתי ּוַבחּוַרי ָנַסח בִּ יַרי הֹוֵגי ֹעז מִּ ָּלה ַאבִּ ָחה עֹוָלַלי ְוַטַפי ֶנְחְׁשבּו ְכצֹאן ׁשּוָחה סִּ

יָלה עַ  ְבָחה ֵאילִּ ילּו ָׁשַמיִּ טִּ ים ְצָוָחה ֵהילִּ י ּוְלָהרִּ ָדָחה ְלַהְרבֹות ַהְבכִּ י ַעל ֶלָחה ֵהָאְספּו ֵאַלי ְדוּוֶיי צֹאן נִּ ְמָעתִּ י ֲאָדָמה ל זֹאת ְודִּ ם ְוַזֱעקִּ

יָמה י ָארִּ יָמה ְוקֹול ְנהִּ י ְוָאהִּ יחִּ יד ְבשִּ  :ָארִּ

ים ְצאּו ְוַצֲעקּו ָמָרה ְספֹוד ַתְמרּור ֵהָאְגד ְגְזָרה ֶאְרֶאּלִּ י נִּ ְתאֹונֲנּו ַעל ֲעַדת ֶשה ְפזּוָרה ָעֵלימֹו כִּ יָרה הִּ ּו ַבֲחבּוָרה קֹול ְכחֹוָלה ָצָרה ְכַמְבכִּ

יׁש אֶ  יׁשּות ּוְבָטֳהָרה ְלַקֵדׁש ֵׁשם ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרה ְואִּ ְפרִּ ְתַוֲעדּו בִּ י ַאף ְוַזַעם ְוֶעְבָרה ְונִּ ְזקּו ְגֵזָרה ָבֳחרִּ יו חִּ ְרָאה ת ָאחִּ ְבֶעַזָרה ְלַדֶבק ְביִּ

ְפָאָרה ֲאָבל ָאְזרּו ְגבּוָרה ְיֵתָרה  יַרת תִּ ים ְצפִּ יָרה ַעל ָפנִּ י ַלֲעבֹוד ָזָרה ְולֹא ָחסּו ֶגֶבר ּוְגבִּ ְקרֹוץ ֶׁשְדָרה ְטהֹוָרה ְבלִּ ַלֲהלֹום רֹאׁש ְולִּ

ינּו ְלַגֶדְלֶכם ְלתֹו יָרה לֹא ָזכִּ ְברּו ַבֲאמִּ יד ְוֵאֵלימֹו דִּ ָּמֶכם ְלאֹוָרה ַהְצפּוָנה ֵמֵעין ֹכל ַוֲעלּוָמה ָארִּ ְזֶכה עִּ יְבֶכם ְכעֹוָלה ְוַהְקָטָרה ְונִּ ָרה ַנְקרִּ

יָמה י ָארִּ יָמה ְוקֹול ְנהִּ י ְוָאהִּ יחִּ  :ְבשִּ

ים ְדֵׁשנִּ  ים ּוְזֵקנִּ ין ׁשֹוֵכן ְמעֹונִּ ים ְלַקֵבל ְבַאֲהָבה דִּ ים ּוְקַטנִּ ימּו ְגדֹולִּ ְסכִּ ְקָראָתם ַעֵזי ָאז הִּ ים ְוָיְצאּו לִּ דֹונִּ ָּלה נִּ ים ֵהם ָהיּו ְתחִּ ים ְוַרֲעַננִּ

ים ֶנֶהְפכ ים ְוָהָאבֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ַרֲחָמנִּ ם ַפְרְׁשדֹונִּ ים עִּ ְתָעְרבּו ְפָדרִּ ים ְונִּ ים ֲהמֹונִּ ים ְוֶנֶהְרגּו ֲהמֹונִּ יסּו ַעל ָאבֹות ָפנִּ ים ְוֵהפִּ ּו ְלַאְכָזר ַכְיֵענִּ

ים ֵהםְוַעל  ים ֲעֵלי תֹוָלע ֱאמּונִּ ים ּוַבחּורִּ ינִּ ְׁשַחט ְבַחָּלפֹות ְוַסכִּ ים הּוא נִּ אׁשֹונִּ י ֶׁשגֹוָרל ָעָלה לֹו רִּ ים ּומִּ ים ְוַהַכּלֹות  ָבנִּ ינִּ ָלֲחכּו ָעָפר ְכַתנִּ

כְ  ים זִּ ידֹונִּ ים ְמנָֻתחֹות ְבֶחֶרב ְוכִּ ים ְמֻעָּלפֹות בְזרֹועֹות ֲחָתנִּ ים ְלבּוׁשֹות ָׁשנִּ ינִּ ים ְוַאל ֶתֱחׁשּו ֵמַהְרבֹות קִּ רּו זֹאת ְקַהל ֲעדת ְנבֹונִּ

יחִּ  יד ְבשִּ י ֲעגּוָמה ָארִּ ים ְלֵזֶכר זֹאת ַנְפׁשִּ ם ַהֵזידֹונִּ ים ֲאֶׁשר ָצֲללּו ַבַּמיִּ ים ַוֲהגּונִּ ידִּ ידּו ַעל ֲחסִּ יָמהְוַהְספִּ י ָארִּ יָמה ְוקֹול ְנהִּ  :י ְוָאהִּ

י שַ  ְגרִּ ְכמֹותֹוָרה תֹוָרה חִּ ְך ּופֹוְרֵשי מִּ ים ַעל תֹוְפֵשי ָמׁשֹוַטיִּ ְסַפד ַתְמרּורִּ י ָלְך מִּ יד ֲעשִּ ים ֵאֶבל ָיחִּ ַָּפרִּ י ֲב ְתַפְּלׁשִּ ְך ק ְוהִּ ים ַמָּלַחיִּ רִּ

סְ  ְך ּוְמַגֵּלי מִּ ים ְמַפְענֵחי ְצפּוַניִּ ים עֹוְרֵכי ַמֲעָרֵכְך ְמַיְּׁשֵרי ֲהדּורִּ ירִּ ם ַאדִּ ְך ְבַמיִּ י ְוחֹוְבַליִּ ים מִּ י ְיַסתעת ֶבָהרִּ ְגָבעֹות ּומִּ י ְיַקֶצה בִּ ים מִּ תֹורִּ

ְך ְוַחתּו י ְיַשֵדד ַמֲעַמַּקיִּ ים מִּ י ַיֲערֹוְך ְנָדרִּ ירֹות ּומִּ יא ְנזִּ י ַיְפלִּ ים מִּ י ְיָתֵרץ ְׁשָברִּ ְלַחְמֶתְך ְוָיׁשּוב ְיָפֵרק ֲהַויֹות ּומִּ ְלחֹום מִּ י יִּ ים ּומִּ ָכרִּ  אִּ

ים ְכלֵ  ָ ים אַלְּׁשעִּ ְמנּוחֹות ָׁשלֹום ָנחּו יָׁשרִּ ים בִּ יַע זֹוֲהרִּ ים ָכָרקִּ ילִּ ים ַאְׁשֵריֶהם ַמְשכִּ בֹורִּ ְלָחָמה ָאְבדּו ְוָנְפלּו גִּ ֹוי ַוֲאבֹוי ְוֹׁשד ְוַׁשֶבר י מִּ

ים ֶעֶרב  ם ַצְלָמֶות ְולֹא ְסָדרִּ ְליֹון ֵעיַניִּ ים ְלכִּ ירִּ ים ְוצִּ יַבת ֶנֶפׁש ַוֲחָבלִּ ְמדִּ ים לִּ י ְיַגֶּלה ְלנֹוָתרִּ ים מִּ ים ּוֹבַקר ְמַצפִּ ֵתן ְצָפרִּ י יִּ ים מִּ אֹוְמרִּ

ט רֹוֶאה ָכל סְ  ים ַעד ָמַתי ַתבִּ ְכָלה ֶחֶרב ְוֵאיָמה ֵמֲחָדרִּ חּוץ ׁשִּ ים מִּ ַּמְרֵאה ֵעיֵנימֹו ֲאֶׁשר ֵחָּמה ָׁשרִּ ים מִּ ים ְצֵפה ֶעְלבֹון תֹוָרְתָך אֹורִּ ָתרִּ

ים ְקָלאּוָה  ים תִּ ֲאֶׁשר ְשָרפּוָה ָזרִּ ְתַאַפק ֲאדֹון ָכל ְיצּורִּ ים ַהַעל ֵאֶּלה תִּ ילּו ַהְּמדּורִּ ְגדִּ ים הִּ ים ְסבּוכִּ ירִּ ים ְכסִּ ְגָזרִּ ְנקֹום ְפָרעּוָה ְקָרעּוָה לִּ

ים ק ים ּוְמרּורִּ ים ַעם ָׁשֵבי ֶפַׁשע ְלעּונִּ ים ֵמֶאְנַקת ְסעּורִּ יִּ ֹּׁשד ֲענִּ ים מִּ ָגרִּ ם ַהנִּ ְׁשָפְך ַכַּמיִּ ים ְפָעֶמיָך ְלָדם ַהנִּ ירִּ יר ָבַאדִּ י ַאדִּ ּוָמה ְלֶעְזָרתִּ

יָמה י ָארִּ יָמה ְוקֹול ְנהִּ י ְוָאהִּ יחִּ יד ְבשִּ יָמה ָארִּ  :ְלַמֻּׁשאֹות ָהרִּ

 כג



ָימִּ  יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ְהָיה ָארִּ י ְונִּ יָמה ּוְביֹום ֶזה ְנהִּ י ַאְזרִּ י ַעל ֶלְחיִּ ְמָעתִּ יָמה ְודִּ ְׁשמִּ י הִּ י ַחָטאתִּ יָמהים ְוֶאת ָנוִּ  ָימִּ

כְ  ְׁשָמֵעאל ֹכֵהן ָגדֹול זִּ י יִּ בִּ ְבַדל ָבדֹול ַעל ֵבן ּוַבת רִּ י נִּ ירִּ ָכל ְכֵאב צִּ חּום ָחַדל ָחדֹול ּומִּ יָמה ֶאֶבל ֵלב ְונִּ ָמה ְוָאהִּ י ָאשִּ ְלָבבִּ ָרם ְיקֹוד בִּ

ימה ים ָימִּ מִּ יִּ  :מִּ

ים זֶ  ים ְוֵהם ְׁשֵכנִּ ְׁשֵני ֲאדֹונִּ ְׁשבּו ְוָנְפלּו לִּ ְפָחה ֵעת נִּ י ׁשִּ יתִּ ים ָׁשבִּ יֹונִּ ְבַית צִּ ּׁשִּ ים ֶזה ָאַמר מִּ ְנָינִּ ים ַוְיַסְפרּו ֶזה ָלֶזה עִּ ה ְלֻעֶּמת ֶזה חֹונִּ

ימה ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ימִּ יָעה וִּ ְקצִּ ים ּוְבֹתַאר כִּ יו ּוְקַלְסֵתר ָפנִּ ים ַכְּלָבָנה ְבזִּ  :ְלכּוַׁשת ָׁשנִּ

פְ  ֶפר לֹו ַבכִּ ם ְוַסַהר ֵעת ְזמַ ֵרֵעהּו סִּ ם כֶּׁשֶמׁש ְבָתְקפֹו ֵעת ָצֳהַריִּ י ַעֶבד ְיֵפה ֵעיַניִּ יתִּ ם ָׁשבִּ י ְירּוָׁשַליִּ ְּׁשבִּ י ָבא מִּ ם ַוֲאנִּ יָמה ַליִּ ְׁשלִּ ָנּה הִּ

ימה ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ  :ְוָאהִּ

ם לְ  ְוָלדֹות ְכמֹו כֹוַכֵבי ָׁשַמיִּ ם בִּ ים בֹא ּוְנַזְּוגׁשם ְוַנַחְלָקה ֵבינֹוַתיִּ מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ם ְלֵזֶכר זֹאת ֶאת ַמַדי ַאְפרִּ ַצְלָנה ָאְזַניִּ ֵׁשַמע זֹאת תִּ

ימה  :ָימִּ

ָבם ְכֶאָחד ְוֵהם בֹוכִּ  ַבחּוץ לִּ ים מִּ ְּוגּום ְבֶחֶדר ֶאָחד ְוָהֲאדֹונִּ ימּו ַעל זֹאת ְׁשֵניַהם ַיַחד ָלֶעֶרב זִּ ְסכִּ ָיָתם ים ְבַמר ֶנֶפׁש ָוַפַחד ַעד בֹ ְכהִּ ֶקר ְבכִּ

ימה ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ְדמִּ  :לֹא הִּ

ְגַרת ׁשֹוֶסה בַ  יא ְתַיֵלל ְבתִּ יא ַגם הִּ י נֹוֵשא ְוהִּ ְפָח ְיהִּ ין ַאֲהֹרן ֵאיְך ּׁשִּ ְמֶסה נִּ יל ֵלָבב יִּ ְספֹוד ְבחִּ י ֶזה יִּ ָנֵשא אֹוי כִּ ת יֹוֶכֶבד ֵאיְך ְלֶעֶבד תִּ

ימהזֹאת ָגַזר אֹוֵמר ְועֹו ים ָימִּ מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ יל ְוכִּ ְבכּוָעׁש ְכסִּ  :ֶשה ְלזֹאת יִּ

ְׁשמָ  ְתַחָברּו ַעד ָיְצָאה נִּ ְתַחְבקּו ַיַחד ְונִּ ירּו ְונִּ ְגבִּ ירּו הֹוי ָאח ְוהֹוי ָאחֹות הִּ כִּ ים אֹור ֹבֶקר ֶזה ֶאת ֶזה ְכהִּ מִּ יִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ְנׁשִּ ָתם בִּ

ימה  :ָימִּ

ְספֵ ְלזֹאת ְיק ָיה ַעל ֵבן ּוַבת מִּ י ֵיַקד ְיקֹוד ּוְכוִּ ְלָבבִּ ָיה ּובִּ יד בֹוכִּ י ָתמִּ ָיה ְגֵזָרה זֹאת ֲאנִּ ְׁשאִּ ְרְמָיה בִּ ים ֹוֵנן יִּ ָימִּ יָמה מִּ יָמה ְוָאהִּ ד ַרב ַאֲעצִּ

יָמה י ָארִּ יָמה ְוקֹול ְנהִּ י ְוָאהִּ יחִּ יד ְבשִּ יָמה ָארִּ  :ָימִּ

 כד

ְקדָ  ָּקׁשַעל ָחְרָבן ֵבית ַהּמִּ ְסְפד ָחָדׁש ַעל ַהֹּקֶדׁש ְוַעל ַהּמִּ י הּוַדׁש ֶאְספֹוד ְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה מִּ י ֹהַרס ְוכִּ  :ׁש כִּ

ֲהָטה ֵאׁש ֵבין ְׁשֵני ַבֵדי ָארֹון ְפֵני ָחרֹון ְכלִּ ְעַזְעָת עֹוָלם מִּ ים ֵמֹרן ְכזִּ יׁשִּ ָּסֵתר ְלַאֵּלם ַתְרׁשִּ  :תִּ

ים  ְקָדׁשִּ יָטהְׁשֵני מִּ יׁש ֶאְתַאַפק ְוַאבִּ  :ֲאׁשר ְבַמְעָּלה ּוְבַמָטה ֶזה ַעל ַגֵבי ֶזה ָהֳאָפלּו ַבֲעָלָטה ְוַנְמָת ַאֲחרִּ

ים ְיסֹוד ַעד ְתהֹו יר ְמַהְּלכֹות ְוַאְרָבעִּ ים ַבְדבִּ ֵבית ַהָפְרֹכת ְוַאְרַבע ֶגָחלִּ ְגְנזּו מִּ  :ם ְמַלֲחכֹותָראֵׁשי ַהַבדים ְכנִּ

י ֻׁשַדד ְוַנְמָת ַאֶכה ַכף ֶאל ַכף ְוָׁשַאְגתָ קֹ  ְבַדד ַסְחָת ְוֵהיַלְלָת ָאֳהלִּ ֵתי ֹקֶדׁש ְכנִּ בִּ ים מִּ  : ֵהיָדדֶדׁש ַהֳּקָדׁשִּ

ּוּוי ֵבית ָהאֹוָצר ּוְלָך ַהֹכַח ְוַהְגבּוָרה י ֶחְמָדה אִּ ְתָנה ְבַיד ָצר ְוָכל ְכלִּ ְפַאְרְתָך ְכנִּ יַרת תִּ  :ְוָנמּו לֹא ָעָצר ְצפִּ

ְׁשַתֵבר ְכָנָפלּו ין ּוֹבַעז ְלהִּ ם ְלַקְדרּות ֻהְׁשָפלּו ָיכִּ ֵּסא ָאז ֻאָפלּו ְוָגְבֵהי ָׁשַמיִּ  :ְפֵני ַהכִּ



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

יֵמי ַהְּׁשָמד ם ָקְראּו לִּ ֵבית ַמֲחֶמד ָזריִּ ַּמֲעָמד ְכַנַהְרסּו ְמכֹונֹות מִּ ים ָנעּו מִּ ים ֹעְמדִּ  :ְשָרפִּ

ָנם ְׁשבּורֹות ּוְׁשֵני ַהְּמאֹורֹות ֵמָאז ְקדּורֹות ְמְסרּו ַלֵבל ְוהִּ ֹירֹות ְכנִּ  :ְנחֶׁשת ָים ַוֲעָשָרה כִּ

ים ֲאׁשר ַבֶּמְר  ים ָבאַמֲעֵשה ָאאֹוַפנִּ ְפֵני ְכרּובִּ ם לִּ יע ָכָבה חֹוֵלׁש ַעל גֹויִּ  :ָכָבה ְכהּוְרדּו ָלָאֶרץ ֹזַהר ָהָרקִּ

ים ַעל ָבֳמֵתי ָעב ֻדדּו ים ָרעִּ ְבָרָכה לֹא ָיָרדּו ְכָלבִּ ים עֹוד לִּ  :לֹויֹות ַהּמֹוָרד ֵמֵעת הּוָרדּו ַהְטָללִּ

ֵבית ַהַּלַהב ְבֵצאת ֶהָהָדר ָׁשֲחחּו ֹעְזֵרי ָרַהבָכל ְכֵלי ַהֶכֶסף ּוְכֵלי ַהָזָהב ֻקְצצּו וְֹ   :ּסּו מִּ

בּור ָפַתח ְוָענּו ַאֲחָריו ֵאיכָ  ָּׁשה ְמֵצָרה ָנבֹוָכה דִּ ים ְכאִּ ְקָרא ְמהּוָמה ּוְמבּוָכה ַלֲהַקת ַמְלָאכִּ  :היֹום ֲאֶׁשר נִּ

ָבה ָהי ְכלִּ ים ּובִּ יאּו ַהְכרּובִּ י ְוהֹוצִּ י ּומֹוָאבִּ יםָטס ַעּמֹונִּ ם ֵבית ְיהּוָדה ֲחׁשּובִּ ֵנה ְכָכל ַהגֹויִּ ים הִּ  :ּו ָבם ְמסֹוֲבבִּ

ְפַאְרתֹו ים ְכחּוַׁשת ֵבת תִּ ָּלתֹו ְלַגּלִּ יר ְׁשמֹו לֹא ָאָבה ְתהִּ ְגֻדָּלתֹו ְוֵאל ַאדִּ  :ֵחיל ַשְרֵפי מֲעָלה ֻחַּלף מִּ

ֹנַעם ְוָנם ַמה ָּלֶכם ֹפה ֵאין הַ   :יֹום ַטַעם ַמה ְתַקְּלסּו ַלֶּמֶלְך ַבַׁשַעת ַהָזַעםַזָּמֵרי ַׁשֵחק ֶהֱחׁשּו מִּ

ים ְוָנמּו ַאיֵ  יֹוטִּ ְסַטְרדִּ ים ְוַעל ַמְחְלקֹוָתם ָעְמדּו ַׁשֲעַטת אִּ ְׁשָחטִּ ְׁשְמרֹוָתם נִּ ם ַעל מִּ יִּ ים ְוַהְלוִּ יםְוַהכֹוֲהנִּ  :ה ֶמֶלְך ָאסּור ָבְרָהטִּ

י הֹו ים ַבְּׁשבִּ ים ְוַהְמַׁשְּמׁשִּ יםַהֵכלִּ ים ַשק ָחְגרּו ַמְלָאכִּ ים ּוְתמּור ַבדִּ ים ַבֶכֶבל ְמַׁשּוכִּ ים ְוַהְּסָגנִּ ים ַהָּׁשרִּ  :ְלכִּ

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

ָבה ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְוָנטָ  יְך אֹור ֹעֶטה אֹוָרהֶגֲאָוה ָעָטה ְוכִּ  :ה ָידֹו ֶאל ֵאל ַהּמֹוָרא ַוַיֲחּׁשִּ

ֵבל ְקדֹון ָהרּוחֹות בֹו ַבַּלְיָלה לֹא קִּ ְתַאֵבל פִּ י ְכַעל ֵמת מִּ יר ֵבל ָבַרח דֹודִּ י ַבְדבִּ  :ְבַׁשֲאגֹו ַכֲארִּ

י ְבַכף אֹו ידּות ַנְפׁשִּ י ֶאת ְידִּ ַתְכתִּ י הִּ ים ֲחָמתִּ יתִּ יָאַמר ַלַּמְׁשחִּ י ָנָטְׁשתִּ י ְוַנֲחָלתִּ י ֶאת ֵביתִּ י ָעַזְבתִּ  :ְיֶביָה ָנַתתִּ

 כה

</noinclude>== קלונימוס בן יהודהמאת רבי==</noinclude> 

יׁשֵ  יׁשִּ י ְמקֹור נֹוְזַלי, ְוֶאְבֶכה ָכל ְימֹוַתי ְוֵליַלי, ַעל ַחְלַלי ַטַפי ְועֹוָלַלי, וִּ ם ְוֵעינִּ י ַמיִּ ֵתן רֹאׁשִּ י יִּ ֲענּו ֲאבֹוי ְואֹוי ְוַאְלַלי,  ְוַאֶתם ,י ְקָהַלימִּ

 .ּוְבֵכן ָבֹכה ֶבֶכה ַרב ְוֶהֶרב
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ים, ַעל ְבתּולֹות ַהָיפֹות  י ָמֵרי ֵלָבב ַהְנבֹוכִּ ּמִּ ים, ַוֲאַבֶכה עִּ י ְשֵדה בֹוכִּ י ְוֵאְלָכה לִּ ְדַמע ֵעינִּ ים, ְוָדמֹוַע תִּ ְכָרכִּ ְפֵריֶהם נִּ ים ְבסִּ ים ָהַרכִּ יָלדִּ וִּ

ים, סּור ְׁשָלכִּ ים ְונִּ ָדׁשִּ יט חּוצֹות נִּ ים, ְכמֹו טִּ ים ְונֹוְפכִּ ירִּ ים ַספִּ ינִּ ְפנִּ ים, ָאְדמּו ֶעֶצם מִּ ְמָׁשכִּ ְּלָקֵרבְוַלֶטַבח נִּ  .ּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו מִּ

 

י ָנְפלּו  ְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי כִּ  :ֶבָחֶרבַעל ֵבית יִּ

 

ָפז ְיָקָרה ְוָזָהב ֲחמּודָ  יָדה, מִּ י ְוַלֲחֹגר ַשק ֶאְקָרא ְלַהְספִּ ְבכִּ יָלה ְוָאנּוָדה, ְולִּ ְמָעה ְוֵאילִּ י דִּ י ְוֵתַרד ֵעינִּ יָמה ְכבּוָדּה ְכבֹוד ָכל ְכלִּ ה, ְפנִּ

ְקָרא ַהּמִּ  יד ְוַהלֹוְמָדּה, ֶחְמָדה, ָראּוָה ְקרּוָעה ְׁשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה, ַהתֹוָרה ַהּמִּ יָדה, ֵאי תֹוָרה ַתְלמִּ ְׁשָנה ְוָהַאָגָדה, ֲענּו ְוקֹוְננּו זֹאת ְלַהגִּ

 .ֲהלֹא ָמקֹום ֵמֵאין יֹוֵׁשב ָחֵרב
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יָרה, ַוֲאקֹוֵנן ַמר ֲעלֵ  ם ֶדַמע ְלַהגִּ ְזלּו ַמיִּ ְרגֹוַע ֶנְחְלפּו ְוַעְפַעַפי יִּ ְׁשמֹוָנה בֹו ְביֹום ַמְרגֹוַע הּוְקָרה, ַמְרגֹוַע לִּ י בִּ יָרה, ַבֵּׁשנִּ י ֲהרּוֵגי ַאְׁשפִּ

חּוד ֵׁשם ימּו ְבמֹוָרא, ַעל יִּ ְׁשלִּ יֵׁשי ַהָדָרה, ֶנֶאְספּו ַיַחד ַנְפָׁשם הִּ יׁשִּ יָרה, ֶנֶהְרגּו ַבחּוֵרי ֶחֶמד וִּ ֲחדּו  ְלַהְבעִּ ְגבּוָרהְמיָֻחד יִּ בֹוֵרי ֹכַח  ,ֵׁשם בִּ גִּ

יָרה, קְ  י ֶיֶלל ַאְחבִּ י ְוָעְצבִּ ְגְועּו ֻכְּלֶהם ֲעָשָרה, ּוְבַמר ְיגֹונִּ יָגָתם ַהיֹום ְבָזְכָרה, עֹוֵשי ְדָברֹו ְלַמֲהָרה, ְוֹכֲהֵני ַוֲעָלַמי נִּ ּלֹות ַהֹּקֶדׁש ֲהרִּ הִּ

ֵיי ָטֳהָרהְקַהל ָוְרַמְיָזא ְבחּוָנה ּוְבחּוָרה, ְגאֹו יו ְלָטֳהָרה,  ,ֵני ֶאֶרץ ּוְנקִּ ים ּוְׁשֹלָׁשה ְבֹחֶדׁש זִּ ְדׁשּו ֵׁשם ַהְּמיָֻחד ְבמֹוָרא, ּוְבֶעְשרִּ ם קִּ ַפֲעַמיִּ

ְבכִּ  יָמה ֲעֵליֶהם בִּ ימּו ַנְפָׁשם ְבַאֲהָבה ְקׁשּוָרה, ָאהִּ ְׁשלִּ יַאת ַהֵּלל ְלׁשֹוְרָרה, הִּ ְקרִּ י בִּ יׁשִּ ֶיֶלל ְלַחְּׁשָרה, ְכלּוֵלי ֶכֶתר ַעל  יּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשלִּ

יֵרי ְקַהל ַמֶגְנָצא ַהֲהדּוָרה חּוד ֵׁשם ַהנֹוָרא, ַוֲעֵליֶהם  .רֹאָׁשם ַלֲעָטָרה, ְוַעל ַאדִּ ימּו ַנְפָׁשם ַעל יִּ ְׁשלִּ ְתַגְבָרה, הִּ ים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ְלהִּ ְנָׁשרִּ מִּ

ְקדָ  י ַבְּׁשלִּ ַזֲעַקת ֶׁשֶבר ֶאְשָעָרה, ַעל ְׁשֵני מִּ יׁשִּ ְדְרֵׁשי ַהתֹוָרה, ַבֹחֶדׁש ַהְּׁשלִּ ְקָדַׁשי ּומִּ י ַׁשי ְיסֹוָדם ְכַהיֹום ֻעְרֲעָרה, ְוַעל ָחְרבֹות ְמַעט מִּ יׁשִּ

ְתַאְּׁשָרה י ְלהִּ יָרה, ַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַפְך ְלָיגֹון ְוָצָרה, ְביֹום ַמַתן ָדת ָסַבְרתִּ יָנָתּה ְכמֹו ֵכן ָאז ָחְזָרה, ָעְלָתה ּו ,נֹוַסף ְלַדֲאבֹון ּוְמאִּ ְביֹום ְנתִּ

יׁשֹון יָקּה ְוַהדֹוְרָׁשּה ְוחֹוְקָרּה, לֹוְמֶדיָה ְוׁשֹוֶניָה ְבאִּ יָקּה ְוַנְרתִּ ם תִּ ְמקֹום ְמדֹוָרּה, עִּ ימּו ָנא ַעל ְלַבְבֶכם  ָלּה ַלָּמרֹום לִּ ְכמֹו ָבאֹוָרה, שִּ

י ְׁשקּו ְסֵפד ַמר ְלָקְׁשָרה, כִּ יף מֹוֵעד ֶׁשבֶ מִּ י ֵאין ְלהֹוסִּ יָרה, ְוכִּ ְשֵרַפת ֵבית ֱאֹלֵהינּו האולם ְוַהבִּ ְתַעְפָרה, כִּ ְתַאֵבל ּוְלהִּ יָגָתם ְלהִּ ר ָלה ֲהרִּ

יָלה ְוֶאבְ  י ֲאעֹוְרָרה, ְוֶאְסְפָדה ְוֵאילִּ ְוָיתִּ י ְלַאֲחָרּה, ַתַחת ֵכן ַהיֹום לִּ ים זּוָלתִּ ֹבֶקר  ,ה ְבֶנֶפׁש ָמָרהכֶ ְוַתְבֵעָרה, ְוֵאין ְלַהְקדִּ י ָכְבָדה מִּ ְוַאְנָחתִּ

 .ַעד ָעֶרב
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י ְוֶאְלָיה ֻכָּלם הֹומ ימֹות, ְוֶאְקָרא ַלְמקֹוְננֹות ְוֶאל ַהֲחָכמֹות, ֱאלִּ י ֹנֵהם ְנהִּ בִּ ָיה ְולִּ י בֹוכִּ י ְלַדּמֹות, ֹות, ֲהיֵ ְוַעל ֵאֶּלה ֲאנִּ ׁש ַמְכאֹוב ְלַמְכאֹובִּ

ים ְוֲעֻרּמֹות ים ֲעֻרּמִּ ים ֵאימֹות, ֲחָלַלי ַחְלֵלי ֶחֶרב ֻמָטלִּ חּוץ ְתַׁשֶכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדרִּ יׁש  ,מִּ ם אִּ ְבָלָתם ְכסּוָחה ְלַחַית ֶאֶרץ ּוְבֵהמֹות, יֹוֵנק עִּ נִּ



ים ָבמֹו מֹונַ  ים ַוֲעָלמֹות, ְמַתְעְתעִּ ּמֹותֵשיָבה ֲעָלמִּ ים ְכלִּ יר  ,י ּוַמְרבִּ יַע ְוַיֲחזִּ ַאֵיה ֱאֹלֵהימֹו ָאְמרּו צּור ָחָסיּו בֹו ַעד מֹות, ָיבֹא ְויֹוׁשִּ

י ָכמֹוָך נֹוֵשא ֲאֻלּמֹות ין ָיּה מִּ ים הּוא ,ְנָׁשמֹות, ֲחסִּ ם ֱאֹלהִּ יַגי ְואִּ ְתַאַפק ְולֹא ַתְחֹגר ֵחמֹות, ֶבֱאמֹור ֵאַלי ַמְלעִּ  .ָיֶרב ֶתֱחֶׁשה ְותִּ

 

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

 

י ֶנְהַפְך ְלֵאֶבל ְמׁשֹוֵרר ם כִּ י יֹוְרָדה ַמיִּ י ֵעינִּ י ָיְצָאה  ,ְוֵעינִּ ְתעֹוֵרר, ֵחָמה בִּ יק ְלהִּ י ַמֲחזִּ י ּומִּ י ָינּוד לִּ ים ַלֲהֹפְך ּוְלָקֵרר מִּ י ְלֹקל בֹוכִּ ְוֻעָגבִּ

ְתגֹו יַרי ַהַטבּור ְוַהָׁשֵרר, ְוַסַער מִּ ָּלה ָכל ַאבִּ ַבר ַעְצמֹוַתי זֹוֵרר ּוְמֹפֵרר, סִּ י ַהַצר ַהצֹוֵרר, ׁשִּ י ֲהָמַמנִּ ָיה ּוָמזֹון ֵאין ְלָבֵררֵרר, ֲאָכַלנִּ  ,ְרטִּ

י ְבכִּ י ֲאָמֵרר, בִּ י ְׁשעּו ֶמנִּ יל ּוְמזֹוֵרר, ַעל ֵכן ָאַמְרתִּ י ֲאנּוָׁשה ְבֵאין ַמְתעִּ י ְלָצֵרב ַמָכתִּ י ַעל ֶלֱחיִּ ְמָעתִּ  .דִּ

 

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

 

 כו

יבֹות ָמה ַאֶתם ׁשֹוְכבֹות ְבֵניֶכם ָגלּו ּוָבֵתיֶהם ֲחֵרבאָ  ְבֵרי ָאבֹות ְוָנם ֲעָצמֹות ֲחבִּ ְרְמָיהּו ַעל קִּ ְבֶאֶרץ ֹות ְוַאֵיה ְזכּות ָאבֹות ז ַבֲהלֹוְך יִּ

 :ַתְלאּובֹות

ים ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ְוָזַכְר גָ  ים ְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹונִּ ים דֹוַבבּו ְבקֹול ַתֲחנּונִּ ים ַעל ֶחְסרֹון ָבנִּ ינִּ יםעּו ֻכָּלם ְבקִּ אׁשֹונִּ ית רִּ י ָלֶהם ְברִּ  :תִּ

ים הֵ  י ְבֹתהּו ְולֹא ָפֲחדּו ְולֹא ָרהּו ָוַאְעּלִּ ירּו ְכבֹודִּ יַרת לֹא הּואם ֵהמִּ  :ֵעיַני ֵמֶהם ְולֹא ָנהּו ְולֹא ָׁשהּו ְוֵאיְך ֶאְתַאַפק ַעל ֲאמִּ

ְבָרם ְוַאיֵ זָ  י ׁשִּ יתִּ ינֹות ֲעבּוָרם ְוֵהן ָחזִּ י ֶעֶשר ְבחִּ ָנם נֵֻּסיתִּ ֵנן ְפֵני ֵאל ָרם חִּ יָרא ַאְבָרםַעק ַאב ֲהמֹון ַבֲעבּוָרם ְוחִּ  :ה ַהְבָטַחת ַאל תִּ

ָזרֹוטָ  ְברֹותעּו ְלהִּ טּול ֲעֶשֶרת ַהדִּ ְׁשָברֹות ְוֵאיְך ֶאְתַאַפק ַעל בִּ  :ת ַבעבֹודֹות ָזרֹות ָיֲעצּו ַלְחֹצב בֹארֹות בֹאֹרת נִּ

ְמַחק ְוַאֵיה ַהְבָטַחת ְוֶאתכ   ְּׁשַחק ְונִּ י נִּ י ֶטַבח הּוַחק ְוֵהן ַזְרעִּ ְצָחק ְפֵני ׁשֹוֵכן ַׁשַחק ַלָּׁשְוא בִּ ְצָחקְברִּ  ה ָצַוח יִּ ים ֶאת יִּ י ָאקִּ  :יתִּ

יגַ מָ  ָיה ְוֵאיְך ֶאְתַאַפק ַבֲהרִּ ְנׁשִּ י מִּ י ְנשֹוא ְגָעָיה עֹוָלה לִּ ְלֵאיתִּ ָיה נִּ ְּמאּו ַהר ַהֹּמרִּ ְרְמָיה ְוטִּ  :ת ְזַכְרָיהרּו ְביִּ

י ְבֶעֶלף ֵאיְך ָגזּוסָ  ַפְחתִּ ין זֹוֵלף עוָלַלי ֶׁשטִּ ים ַכָּמה ָאֶלף ח יֻּלד ְבֶתֶלף ְדָמעֹות ְכַתנִּ ים ְבָדמִּ י ָדמִּ י ְבֶחֶלף ְוֵאיְך ָהְפַרע ֶמנִּ  :ֶמנִּ

י ָהֳאָמן ְוֵאיְך ָגזּו ְבלֹא ְזָמן ְוַאֵיה ַהְבָטַחת כִּ פָ   :י לֹא ַאְלָמןץ רֹוַעה ֶנֱאָמן ָכפּוׁש ָבֵאֶפר ּוֻמְדָמן צֹאן ֲאֶׁשר ְבֵחיקִּ

י ֵלָאה ְמתֹוֶפֶפת ַעל ְלָבבֶ ק ְׁשֵתי ָיֶדיהָ ֹול ְבכִּ ְלָהה ְמקֹוֶנֶנת בִּ ְלָפה ַמָכה ָפֶניָה בִּ  :ָה ָרֵחל ֲאחֹוָתּה ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה זִּ



י ְמׁשֹוֵבב ָגלש ְננִּ י ָבֶבָלה ְלַמַעְנֶכם הִּ ְׁשֲאלֹוֵתיֶכם ֻׁשַּלְחתִּ ְמנּוַחְתֶכם ַמֵּלא ֲאַמֵּלא ָכל מִּ ים לִּ ימִּ  :ּות ְבניֶכםּובּו ְתמִּ

 כז

ְרָצה ֵהן ֶאְרֶאָּלם ָצֲעקּו חּוָצהָאז בִּ  ְך ְבֵׁשם  :ְמלֹאת ֶסֶפק ָיָפה ְכתִּ י ָעַליִּ ָּׁשה ְיַפת ֹתַאר ְמנֶֻּוֶלת ָמָצא: גֹוַזְרנִּ ָיהּו ֵמַאְרמֹון ְכָיָצא אִּ ְלקִּ ֶבן חִּ

ְבֵני ָאָדם ְדמּות ָיְפֵיְך ְכָבָשר  ים ַאְת אֹו לִּ ם ֵׁשד ַלֵּׁשדִּ ים ְוָאָדם אִּ י ְולֹא ֹגֶלם ֱאֹלהִּ ים ְלַבָדם: ֵהן לֹא ֵׁשד ָאנִּ ְרָאֵתְך ְכַמְלָאכִּ ָוָדם ַפְחֵדְך ְויִּ

ים ְוֶאחָ  ְׁשֵנים ָעָשר ְוׁשיּׁשִּ ים ְוֶאָחד ְולִּ ְבעִּ י ּוְלׁשִּ י ְבׁשּוָבה ָוָנַחת: ְוֵהן ְלָׁשלׁש ֲאנִּ יתִּ ד: ֶזה ָהֶאָחד ַאְבָרָהם ָהָיה ּוֶבן ָפַחת ְידּוָעה ָהיִּ

ים ְוֶאָחד ַסְנֶהְדֵרי ָיּה: ַטעֲ ַהְּׁשלׁשָ  ְבעִּ בֹוא ְוׁשִּ ים רִּ ּׁשִּ ְבֵטי ָיּה ְוׁשִּ ָיה: ֹחק ְׁשֵנים ָעָשר ְוֵהן ׁשִּ יׁשִּ י ְתׁשּוָבה ַיַען ה ָאבֹות ְׁשלִּ י ַוֲעֹשִּ יבִּ י ַהְקׁשִּ מִּ

ָּקֵר  ְשמֹוַח ְבטֹוָבה ְולֹא תִּ י ְבֶעֶלץ ְולִּ כִּ ים ֵהן עֹוָלַלי ֱהיֹוֵתְך ָכל ָכְך ֲחׁשּוָבה: ָיָפה לִּ י ַמה ָארִּ י ֵאיְך ֶאְשַמח ְוקֹולִּ א עֹוד ַבת ַהּׁשֹוֵבָבה: כִּ

י בַ  ְקָדׁשִּ ים: ְמלֹון מִּ ים ָגלּו ְמָלַכי ְוָשַרי ְוֹכֲהַני ְבקֹוָלרִּ יַאי ְוָדָמם ֻמָגרִּ ם: ָלקּו ְנבִּ ְתנּו ְבַיד ָצריִּ י ֵמָאז ָבַרח ַויָֻדד: ֹנעַ נִּ י ָנָדד דֹודִּ ם ֲעֹונִּ

ְרְמָיה ַשח ֵלאֹלֶהיָך ְבַעד יא יִּ ָּׁשה ַלָנבִּ י ָעם ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד: ָסָחה ָהאִּ י ֻׁשַדד ַרָבתִּ י ְבַעל ָכְרחִּ ָיה: ַעד ַיֲעֶנה ֵאל  ָאֳהלִּ ַמַכת ֹסֲעָרה ֲענִּ

ְפֵני קֹונֹו מָ  ָנה לִּ ֵּלל ְתחִּ ְבָיה: פִּ י ֵמֶחֶרב ְוׁשִּ יֵּלנִּ ים חּוס ְכָאב ַעל ְבנֹו: ָצַעק ַמה ָּלָאב ֶׁשֶהְנָלה ְבנֹו ְוַגם אֹוי ַלֵבן ְוֹיַמר ַדָיה ְוַיצִּ ֵלא ַרֲחמִּ

יָנה ים ָיבֹואּו קִּ י ְזֵאֵבי ֶעֶרב ָטְרפּו אֶ  ֶׁשְבֻׁשְלַחן ָאב ֵאינֹו: קּום ָלְך ְיְִּמָיה ָלָּמה ֶתֱחֶׁשה ֵלְך ְקָרא ְלָאבֹות ְוַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה: רֹועִּ ָנֵשא כִּ ת ְלהִּ

י ָתעּו ְבנֵ  י ֲאבֹות ַהֶצבִּ ְבכִּ יא: ְתנּו קֹול בִּ יא ַעל ַמְכֵפָלה נֹוֵהם ְכָלבִּ ְרְמָיהּו ַהָנבִּ ה: ׁשוֵאג ָהָיה יִּ ם ְכָאָדם ָעְברּו ַהֹשֶ י: אִּ ָנם ַבֶּׁשבִּ יֶכם ְוהִּ

ּלְ  יא מִּ ית: ָמה ֶאֱעֶשה ָלֶכם ָבַני ְגֵזָרה הִּ ית ַאֵיה ְזכּות ְכרּוֵתי ְברִּ ָּמֵעד: ְברִּ ְתנּו ְלהִּ ים נִּ ידִּ י ְידִּ י ָבֵאי מֹוֵעד ַעל כִּ ְבלִּ ְקָדׁש מִּ ָפַני ָׁשֵמם מִּ

י ָבא מֹוֵעד יֹון כִּ יֵבם ְכֵמָאז סֹוֵמְך ְוסֹוֵעד ְתַרֵחם צִּ  :ְתׁשִּ

 כח

י ֶנְהַפְך ְלֵאֶבל ְבַנֲחַלת ֶחֶבל ָכֵבד ָעַלי ֹעל ֶסֶבל  נֹורִּ י ֶהֶבל ְוכִּ  :ְוֵאיְך ֶאָנֵחםֵאיְך ְתַנֲחמּונִּ

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

ְמָסְרֵבי ָמרֹון ְוֵאיְך ֶאָנֵחם ָברֹון בִּ ְׁשֶנה ׁשִּ ְגַנז ָארֹון ְבמִּ  :ָגַבר ָחרֹון ְונִּ

י נִּ  י ֲחֵרָבה ְוֶעְדרִּ יָרתִּ יָבה ָבָדד ָיְׁשָבה ְוֵאיְך ֶאָנֵחםדִּ  :ְׁשָבה ְוַרַבת ָאֳהלִּ

ְסכֹו ְוֵאיְך ֶאָנֵחם ְנָחתֹו ְונִּ ֻּסכֹו מִּ יכֹו ְוֶהְגָלה מִּ ְסבִּ יֵאל ְוהִּ ֻּסְבכֹו ַעל ֲארִּ  :הֹוַעל ַאְרֵיה מִּ

ים ֲאלָ  ְרֵחי ֹכֲהנִּ ים פִּ ְמנִּ ּוּוי נִּ ים ְבאִּ ים ְמׁשּוֵחי ְׁשָמנִּ ים ְוֵאיְך ֶאָנֵחםְוָהַרג ֲהמֹונִּ ים ְׁשמֹונִּ  :פִּ

יא ְוֵאיְך ֶאָנֵחם יא ַעל ַדם ֹכֵהן ְוָנבִּ יא ַאְריֹוְך ְכמֹו ָלבִּ יא ַבֲעָזַרת ַהַּמְלבִּ ְדבִּ י ְוהִּ ּוִּ ְנָבם ְכחִּ  :זִּ

ְׁשָניֹות יֹוֵתר ֵמַאְרַבע  ים ּומִּ יר ְמֵלָאה ְתׁשּואֹות ּוָבֵתי סֹוְפרִּ  :ֵמאֹות ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָחַרׁש ְלָמּׁשּואֹות עִּ

י ַמָדי ְוֵאיְך ֶאָנֵחם  :ָטָסה ָמַדי ְלַאֵבד ֲחמּוַדי ּוָמְׁשָלה ְבַמֲחַמַדי ְבָקְרעִּ

יׁש עֹוֵלל ְויֹוֵנק ְוֵאיְך ֶאָנֵחם  :ָיֲעָצה ְלַחֵנק ְבֵני גּור ְמַזֵנק ְבֶפה ֶאָחד ְלַׁשֵנק ָזֵקן ְוָיׁשִּ

ית ַעל ֹקדֶ  יׁשִּ ית ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָכְבָדה ְׁשלִּ ית ָבָתה ְלָהׁשִּ יׁשִּ ית ְבֶׁשֶצף ֲחרִּ  :ׁש ֵראׁשִּ

 :ָלֲחָצה ְלַחֵּלק ְבֵני ָחָלק ְוחֹוֵלק ֶׁשֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ְבֵׁשם ֵאל דֹוֵלק ְוֵאיְך ֶאָנֵחם



 :ָמְרָדה ֱאדֹום ֲעדּוַׁשת ָאדֹום ְוָאָצה ְבָזדֹון ְלַאֵבד ֵכס ַוֲהדֹום ְוֵאיְך ֶאָנֵחם

יב ַאְרמֹון ְוֵאיְך ֶאָנֵחם ית ָאמֹון ּוְלַהֲחרִּ ם ַאְדמֹון מֹוָאב ְוַעּמֹון ְלַהְׁשבִּ  :נֹוֲעדּו עִּ

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

ים ְכאַ  ְסַפר ַהֲהרּוגִּ ים ְלמִּ י ְלֹהְרגִּ ים ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָעְיָפה ַנְפׁשִּ ים ְוָעֶליָך ֶנֶהָרגִּ  :ָיל עֹוְרגִּ

ְזָרח ּוְבַמֲעָרב ָדָמם ְמֹעָרב ָקָהל ְוָעם ָרב ְוֵאיְך ֶאָנֵחם  :ֻפְּלצּו ְביֹום ְקָרב ְבמִּ

זּו ְמֵצרֹות ְגדֹולֹות ּוְבצּורֹות ֲאֻרכֹות ְולֹא ְקָצרֹות ְוֵאיְך ֶאָנֵחם  :ָצרֹות ַעל ָצרֹות זּו מִּ

יָתם ְוֵאיְך ֶאָנֵחםקָ  יכּו ְלַמֲענִּ יָתם ְוָאְספּו ַמֲחנֹוָתם ְוֶהֱארִּ ָנָתם ְוָחְגרּו ֲחנִּ  :ְׁשרּו צִּ

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

ְשָפָתם ׁשיְבתָ  י בִּ יָנָתם ְוֵאיְך ֶאָנֵחםָׁשַמְעָת ֶחְרָפָתם ֵחְרפּונִּ י ַמְנגִּ יָמָתם ֲאנִּ  :ם ְוקִּ

ְרפֹוא ְוֵאיְך ֶאָנֵחם ְקַוְתֶכם ֵאפֹוא ַמה ָּלֶכם ֹפה ָחָרה ַאפֹו ְוֵאין עֹוד לִּ  :תִּ

יד ְׁשאֹול ַוָיעַ  ָּמַעל מֹורִּ ֶרא מִּ יף ְויִּ י עֹוְבֵדי ַהָבַעל ַעד ַיְׁשקִּ ְׁשֲארּו ָמַעל הֹונּונִּ  :ל ְוָאז ֶאְנֵחםְתׁשּובֹוֵתיֶכם נִּ

 כט

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

ֹדם ַבת ֵעיֵנְך י פּוַגת ֵלְך ַאל תִּ ְתנִּ יֵנְך ַאל תִּ י ְבגִּ ְתַאְבכִּ י הִּ י ַיְעֵזר ֲעֵלי ְיגֹוֵנְך ַבת ַעּמִּ ְבכִּ  :בִּ

ְהְיָתה ָהָרָעה ַהזֹאתְגעִּ  זֹות ֵאיָכה נִּ ָנְך ְלבִּ ֶּקֶדם ְוהִּ יְת מִּ יזֹות ָהיִּ ָיה ְמֻעֶטֶרת ַבֲעלִּ ְבכִּ  :י בִּ

ְקָרא י ֶׁשֶבר ַעל ֶׁשֶבר נִּ י ָמָרה כִּ י קֹול ְוַזֲעקִּ ימִּ ְׁשָאָרה ָהרִּ י ְפֵלָטה ַהנִּ ְתנִּ י ַאל תִּ  :ֳדמִּ

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

יֵדם מִּ  ְרעֹוד ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכחִּ ָפָניו לִּ יל ּומִּ ְמעֹוד ֶאֲחֵרי ַהֶהֶבל ְלַהְהבִּ ּמֹות ְנטֹות ֲאׁשּוַרי לִּ ְכלּו ְמזִּ ְשָרֵאל עֹודְונִּ ָזֵכר ֵׁשם יִּ  :גֹוי ְולֹא יִּ

יעּו בְ  ְׁשמִּ יׁש ְקֻרָאיוזֹאת הִּ ְקדִּ ין יהוה ֶזַבח הִּ יץ ְלמֹוָרָאיו ֵהכִּ ְקְטֵלנּו ַנֲערִּ ם יִּ  :ֵני ְמֹקָרָאיו לֹו ְנַיֵחל אִּ

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

י בָ  בֹוַרי ֻכָּלם ְבֶחֶתף ָכל ֶנַתח טֹוב ָיֶרְך ְוָכֵתףֶטֶנף ַצֲחָנָתם ֵמַאְנתִּ ידּו גִּ ְׁשמִּ ְׁשַתֵתף הִּ  :ם ְלהִּ



ּׁשָ  יֵקי מִּ ים ְגמּוֵלי ֵמָחָלב ַעתִּ י ֲעָדיִּ ים ָבנֹות ְמֻחָטבֹות ְמֻׁשָבצֹות ֲעדִּ ים ּוְגָדיִּ ְטָלאִּ םַיַחד ָלֶטַבח הּוָבלּו כִּ  :ָדיִּ

ְזֹבחַ  ין ְלָבָניו ַמְטֵבחַ  ָכַבׁש ָהָאב ַרֲחָמיו לִּ ְטֹבַח ֵהכִּ ים לִּ ים ְכָכרִּ ְׁשלִּ ים הִּ  :ְיָלדִּ

ְרָים עֹ  ים פִּ ים ָנׁשִּ יקּום ַלֲאָבחִּ תִּ יׁשּום ָלֶטַבח ְוהִּ ְקדִּ ים ְכהִּ ְטָבחִּ ים ְונִּ ֶננּו ןְִּׁשָחטִּ ים הִּ ּמֹוָתם נֹוֲאמִּ יםְלאִּ ֻפחִּ  :ֲלֵלי טִּ

ְׁשָחט  ְדַמע ַהֵבן נִּ ְׁשַמע ְולֹא יִּ י יִּ י ָׁשָמעמִּ י ָרָאה ָכזֹאת מִּ  :ְוָהָאב קֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע מִּ

ידָ  ן ָרֲאָתה ַוְתעִּ ְדָדה ַעיִּ יָזה ְוחִּ ְׁשחִּ ת ַהָיָפה ְבתּוַלת ַבת ְיהּוָדה ַצָּואָרּה ָפְׁשָטה ּוַמֲאֶכֶלת הִּ  :ּהְנַות ַביִּ

יָמה ָלֶטַבח ֲארּוחָ  ְׁשלִּ ים ְשֵמָחהֻסְגָפה ָהֵאם ּוָפְרָחה רּוָחּה ְוַנְפָׁשּה הִּ  :ה ְכָאְרָחה ֵאם ַהָבנִּ

כָ  י הִּ ְלתִּ יַח ֶסַלע ְלבִּ ְבַחת ֶחֶרב ְלַקֵדם ָדצֹות ְוָששֹות ָדָמם ַעל ְצחִּ  :סֹותָעְלצּו ַהָבנֹות ְכנּוסֹות ַוֲארּושֹות ְלאִּ

יָלה ְוהּוא  ְדקֹור ּוְלַהפִּ ֶלָלה ַעְצמֹו ַעל ַחְרבֹו לִּ י וִּ ְבכִּ ָּלהפֹוֶנה ָהָאב בִּ ְתֹגֵלל ַבָדם ְבתֹוְך ַהְמסִּ  :מִּ

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

ְמַסר ְלֵחֶרַם ּו ְשָתֵרג ַמֲחַמד ֵעיַני ְכנִּ י ָינּוד ׁשֹוד ָוֶׁשֶבר יִּ ם ְכֶהֶרג ֲהֻרָגיו ֹהָרגקֹורֹוַתי מִּ  :ְלָהָרג אִּ

 ֹ י ֶזה ְלַבדֹו ָיב ְקָוה ָוֶסֶבר כִּ ְמָצא ַהָכתּוב בֹו תִּ י ַפָּלצּות ָוֶׁשֶבר ְבַאַחת נִּ ְבֲהלּו ַוֲאָחַזְתנִּ  :א ְלָיָרְבָעם ֶאל ָקברַרְעיֹוַני נִּ

ַפַחד חֵ  ים מִּ ְׁשלִּ ְמָצא ְבָכל ָפֳעלֹו ַנְפׁשֹו ָלֶטַבח הִּ  :ילֹו ְוַגם ְקבּוָרה לֹא ָהְיָתה ּלֹוָׁשֵלם נִּ

י ים ֲאֶׁשר יִּ ְרֵאי ָהֱאֹלהִּ ְהֶיה טֹוב ְליִּ יָניו ְויִּ י ֶצֶדק ְויֶׁשר דִּ י ֲאנִּ ְנָיָניו ָיַדְעתִּ י ְמצֹא ֹתֶכן עִּ בִּ י לִּ ְּלָפָניוַתתִּ  :ְראּו מִּ

ָּמן טֹוב ְלָאָדם ים ֲעֹונֹוָתם ְלַשֲעָרה סִּ ְׁשלִּ ין הִּ יָרא ְקֹדָׁשיו לֹא ַיֲאמִּ ְקַבר ַכּׁשּוָרה ְביֹום ָרָעה לֹא יִּ ְסַפד ְונִּ  :ֶׁשּלֹא נִּ

ְפֵני ְבֵני ַעְוָלה נפֹול לִּ יָלה כִּ ְכְנעּו ְלַהְׁשפִּ ְרֲעצּו ְונִּ בֹוַרי נִּ ַתר ְבַחְלָחָלה גִּ י יִּ בִּ זֹאת ֶיֱחַרד לִּ  לְֹ

ְקַמת ַדם יַע נִּ בֹור לֹא יּוַכל ְלהֹוׁשִּ ְהֶיה ְכגִּ יעַ  ְוַעד ָמַתי תִּ יַע ֵאל ְנָקמֹות יהוה ֵאל ְנָקמֹות הֹופִּ  :ֲעָבֶדיָך ְלֵעיֵנינּו תֹודִּ

יַני ֵאל ַקנֹוא ְוֹנֵקם יהוה יא ָלדּון דִּ י ֵמֵאת ְמַעַני ֵעת ְנָקָמה הִּ ְקָמתִּ  :ְנקֹום נִּ

ְקַרע ְׁשֹבר ְזרֹועַ  בֹור ֵצא ְיֵדי חֹוְבָך ְפַרע ׁשוֵבר ְכתֹוב ְׁשַטר חֹוב תִּ  :ָרָׁשע ָוָרע יהוה ַכגִּ

ר  יָרה ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבעִּ יָרה ּוֵבית דִּ יב ּׁשֹומִּ ְקָרה חֹוַמת ֵאׁש ָסבִּ יָבה ְותִּ יק ֵאׁש ְבַמֲעזִּ ּסִּ ָּמרֹום ְכהִּ  :ֶאת ַהְבֵעָרהמִּ

י ֵאל ְגֻמלֹות יהוה ַׁשֵּלם  יל ְמֵהָרה ּוְתַכֵּלם כִּ  :ְיַׁשֵּלםּוְכַעל ְגמּולֹות ָנא ֵׁשֵּלם אֹוְיַבי ַתפִּ

ְתַנֵּקם ם ְבָכֵזה לֹא תִּ ָנֵקם אִּ ית ַסף ַרַעל ַתְׁשֵקם ַהֵּמת ַתַחת ָידֹו ָנֹקם יִּ  :שֹוְנֶאיָך ַתְצמִּ



ָנֵקָמה ֹנֵקם יהוה ּוַבַעל ֵחָמה ְלָחָמה ָצֶריָך ְלַכּלֹות ּוָבֶהם ְלהִּ ׁש מִּ ְקֵראָת אִּ  :ַהַעל ֵכן נִּ

ְמָך ֲעבּוְרָך ָהֵאל ּוְלדַ  ְשָרֵאלַקֵנא ְלׁשִּ ְקַמת ְבֵני יִּ יֵאל ְנֹקם נִּ  :ם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך ּוְלָחְרבֹות ֲארִּ

יֹות ם ָמֵלא ְגוִּ ין ַבגֹויִּ ְצָחם ַעל ְבָגֶדיָך ְבֻפְדפּוְרָך ֱהיֹות ָידִּ ֵפי ָדַמי ַאַחת ְלַאַחת ְמנּויֹות ְוֵיז נִּ  :טִּ

יׁש ְגאֻ  י ְנשֹוא ֵאת ָכל ַהְתָלָאה ָתחִּ ְלֵאיתִּ י ּוְׁשַנת ְגאּוַלי ָבָאהנִּ בִּ י יֹום ָנָקם ְבלִּ י ּוַמֵהר ַהַּמְרָאה כִּ  :ָּלתִּ

 ל

ת י ַהָביִּ ים ֵמהֹוְדָך ְוֵהם לֹא ְיַכְלְכלּוָך ַאף כִּ ְזְבלּוָך ְמֵלאִּ ים יִּ ם ְׁשָחקִּ  :ְמעֹונֵעי ָׁשַמיִּ

ים  ים ְבַכְנֵפי ַצֲעֻצעִּ ם ֵרעִּ ְבְתָך עִּ ים ׁשִּ תַמטֹוב ּוַמה ָנעִּ ְבנֹות ַהָביִּ ם ְלָבְבָך לִּ  :ַיַען ָהָיה עִּ

ת ְקָרא ַעל ַהָביִּ ְמָך נִּ י ׁשִּ י ֵהם ַנֲחָלְתָך ְוֵליַדע כִּ  :ָנאֹור ַאֲהָבְתָך ֶהְרֵעיָת ְלַעְּמָך כִּ

ת יָראּו ּוְכבֹוד יהוה ַעל ַהָביִּ ְקָראּו ְואֹותֹוָתיו ָראּו ְלַמַען יִּ ים יִּ ים ָׁשם ָבאּו ְוַעּמִּ  :ָנְכרִּ

תֲחָטאַ  י ׁשֹוָאה ְוָנַתץ ֶאת ַהָביִּ ְנָאה ְוָעָרה ָצר ַהְיסֹוד ָשַמנִּ י קִּ י ָעְצמּו ֲאָכַלְתנִּ  :י כִּ

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

ָתָכה ֵהָמה לֹא ָׁשָכָכה ַעל ֶמה ָעָשה צו תַמדּוַע נִּ  :ֵרנּו ָכָכה ָלָאֶרץ ַהזֹאת ְוַלָביִּ

ת ם ָרְגׁשּו ָנַסבּו ַעל ַהָביִּ ְתַקָדׁשּו ְוֵהם ָכֵעת ָרְפסּו ֲהמֹון גֹויִּ ְגׁשּו ְוָׁשם יִּ  :ְמקֹום ֹכֲהֵני נִּ

י ַבָביִּ  ְרָאה לִּ ְנָאה ֲהֵבאֶתם ּוְכֶנַגע נִּ ְתְמהּו ֶפַגע ֵסֶמל ַהּקִּ יא עֹונָאה ַמה תִּ  :תַבת קֹול הִּ

ת ֵּסַח לֹא ָיבֹוא ֶאל ַהָביִּ ֵּור ּופִּ יַצת עֹוָלם ְמלֹא ׁשֹוֵכן ְבֵהיָכלֹו ֲהַתֲעשּו ָצָרה לֹו עִּ  :ְרבִּ

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

בֹ  ְׁשַלח ַתּחְ ְתֶעֵּׁשת ֱאֶמת ָלנּו בֶׁשת יִּ תָקדֹוׁש יִּ ֵטא ֶאת ַהָביִּ  :ֶׁשת ְוחָטאת ַאל ָיֶׁשת ְוחִּ

ת ְפַתן ַהָביִּ ַתַחת מִּ ְתרּוָפה מִּ ְפָתח ּוַמֲעֶלה ַעל ָשָפה ְמַבֵכר ָלֳחָדָׁשיו ְוָעֶלה לִּ  :ְבָמקֹור ַהנִּ

ְהֶיה ָבּה אֶ  יָבּה חֹוַמת ֵאׁש סֹוֲבָבּה ְלָכבֹוד תִּ יר ַהֲחֵרָבה ְתמּור מֹוֵקד ְׁשבִּ תֲחמֹול עִּ יר ַהָביִּ  :ל ְדבִּ

ת י ַהָביִּ יתִּ נִּ י פִּ ְקָרא ָאֹנכִּ יל ַתֲחלֹוף ְותִּ יל ָכלִּ י ֱאלִּ ֵביְתָך ַמְלכִּ  :ְזֵרה ְוַהעֵבר ֻטְמָאה מִּ

ת ֵני ְכבֹוד יהוה ָבא ֶאל ַהָביִּ ְגיֹוַני ְוהִּ ְקְבצּו לִּ ְמלֹוַני ְונִּ  :ַקֵדׁש ֵבית ְמעֹוַני ְוָתׁשּוב לִּ



 לא

י ֵאׁש תּוַקד  י ַעל ְלָבבִּ י, ְבַהֲעלֹותִּ ְרבִּ ם -ְבקִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

יָרה  יָרה, ְלַמַען ַאְזכִּ ים ָאעִּ ינִּ ם -קִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ָנֶׁשה אָ  יר לֹא יִּ יר מֶׁשה, ׁשִּ ם -ז ָיׁשִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְהָיה  י נִּ ְרְמָיה, ְוָנָהה ְנהִּ ירּוׁשָ  -ַוְיקֹוֵנן יִּ י מִּ םְבֵצאתִּ  ָליִּ

ְתכֹוַנן, ְוָׁשַכן ֶהָעָנן בֵ  י הִּ ם -יתִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ַוֲחַמת ֵאל ָׁשְכָנה, ָעַלי ַכֲעָנָנה  ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ֵּלי ָים ָהמּו, ְוַכחֹוָמה ָקמּו ג   ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

י ָצפּו  ים ָׁשָטפּו, ְוַעל רֹאׁשִּ י  -ְזדֹונִּ םְבֵצאתִּ ירּוָׁשָליִּ  מִּ

ם דָ  ם, ְוצּור ָיזּוב ַמיִּ ָּׁשַמיִּ ם -ָגן מִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ים  ם ַהָּמרִּ ים, ּוַמיִּ ם -ַלֲעָנה ְוַתְמרּורִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

יבֹות ַהר חֹוֵרב ה   ם -ְׁשֵכם ְוַהֲעֵרב, ְסבִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ָקרּוא ֱאֵלי ֵאֶבל, ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל  ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ַמְרֶאה ְכבֹוד ְיָי, ְכֵאׁש אֹוֶכֶלת ְלָפַני ּו ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ְוֶחֶרב ְלטּוָׁשה, ַלֶטַבח ְנטּוָׁשה  ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְׁשָחה זֶ  ְנָחה, ְוֶׁשֶמן ַהּמִּ ם -ַבח ּומִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְבָחה ְסֻגַּלת ֵאל ְלקּוָחה, ַכצ ם -ֹאן ַלטִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ים ְואֹותֹות ח   ים ְוַׁשָבתֹות, ּומֹוְפתִּ ם -גִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ית ָוֵאֶבל, ּוְרֹדף ַהֶהֶבל  ם -ַתֲענִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ים ט ים, ְלַאְרַבע ַהְדָגלִּ ם -ֹובּו ֹאָהלִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְׁשְמֵעא ים ָאֳהֵלי יִּ ים, ּוַמֲחנֹות ֲעֵרלִּ ם -לִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ



ָטה, ְוֶאֶרץ ׁשֹוֵקָטה י ם -ֹוֵבל ּוְׁשמִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

יתּות  ְכרִּ יתּות, ְוָכתּוב לִּ ְצמִּ ם -ָמכּור לִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ָכרֹון כ   ם -ֹפֶרת ְוָארֹון, ְוַאְבֵני זִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ְוַאְבֵני ַהֶּקַלע, ּוְכֵלי ַהֶבַלע  ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ים ל   ים ְזֵקנִּ ְבעִּ ים, ְוׁשִּ ים ְוַאֲהֹרנִּ יִּ ם -וִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ים  ים ְוקֹונִּ ים, מֹוְכרִּ ים ּומֹונִּ ם -נֹוְגשִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

י מ   י, ְוַאֲהֹרן ַיְנֵחנִּ ְרֵענִּ ּמִּ  -ֶׁשה יִּ י מִּ םְבֵצאתִּ  ְצָריִּ

יטּוס ָהָרָׁשע  ם -ּוְנבּוַכְדֶנַצר ָהַרע, ְוטִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְלָחָמה, ַויָי ָׁשָּמה נ   ם -ֲעֹרְך מִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ֵנה ֵאיֶננּו  ֶּמנּו, ְוהִּ ם -ָרַחק מִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְדֵרי ַמֲעָרֶכת ס   י  -ְתֵרי ָפֹרֶכת, ְוסִּ םְבֵצאתִּ ְצָריִּ ּמִּ  מִּ

ֶתֶכת, ָעַלי סֹוֶבֶכת  ם -ֵחָמה נִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ים ע יחֹוחִּ ֵּׁשי נִּ ים, ְואִּ ם -ֹולֹות ּוְזָבחִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ים  יֹון ַהְיָקרִּ ים, ְבֵני צִּ ם -ַבֶחֶרב ְמֻדָּקרִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְקָבעֹות פ   ְגָבעֹות, ְלָכבֹוד נִּ ם -ֲאֵרי מִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

יקֹות ּוְתרּועֹות, ְלָקלֹון ּוְזָועֹות  ם -ְׁשרִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -יַצת ַהָזָהב, ְוַהְמַׁשל ָוַרַהב צ   ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ָאֵפס ָהֵעֶזר, ְוֻהְׁשַלְך ַהֵנֶזר  ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

יָנה נֹוק   ם -ָרָאה ֻדָּׁשה ּוְנבּוָאה, ּוְׁשכִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ְגָאָלה ּומֹוְרָאה, ְוָדָוה ּוְטֵמָאה  ם -נִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

יׁשּוָעה, ַוֲחצֹוְצרֹות ְתרּוָעה ר   ם -ָנה וִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ



ם ַנֲאַקת ָחָלל  ם -ַזֲעַקת עֹוָלל, עִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ילשֻ  ם -ּוְקטֹוָרה  ְלָחן ּוְמנֹוָרה, ְוָכלִּ ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

יל ְותֹוֵעָבה, ּוֶפֶסל ַמֵצָבה  ם -ֶוֱאלִּ ירּוָׁשָליִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם -ֹוָרה ּוְתעּוָדה, ּוְכֵלי ַהֶחְמָדה ת ְצָריִּ ּמִּ י מִּ  ְבֵצאתִּ

ם ירּוָׁשָליִּ י לִּ ְמָחה, ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ְבׁשּובִּ  ָששֹון ְושִּ

 

 לב

 ָׁשְפלּו ְוָאְׁשיֹוַתי ָנְפלּוֶאְצְבעֹוַתי 

 :אֹוָיה

יֹון ָגלּו ְוָכל אֹוְיֵבי ָׁשלּו  ְבֵני צִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ָגרֹות ת ַוֲעָזרֹות ְביֹום ַאף נִּ  ַביִּ

 :אֹוָיה

ים ְוָשרֹות ְכמֹו ׁשּוֵלי ְקֵדרֹות  ְפֵני ָשרִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ְׁש   ֶבֶרתֻגַּלת ַהֹכֶתֶרת ְכֶנֶבל נִּ

 :אֹוָיה

ְגֶרֶרת ְפֶאֶרת ָלָאֶרץ נִּ  ֲעֶטֶרת תִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

יר ֲאֵבלֹות ַוַיְחְדלּו ַהֹּקלֹות  ַדרֵכי עִּ

 :אֹוָיה

 ֳאָרחֹות ַהְּסלּולֹות ֲחֵׁשכֹות ַוֲאֵפלֹות

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

 ֵהיָכל ּוְכָתָליו ֵמַעי ָהמּו ָעָליו

 :אֹוָיה

יל ַעל ּׁשּוָליו ְוַעל ֻׁשְלָחן  ְוֵכָליו ּוְמעִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ים ְבַיד ְבֵני ֲעָבדִּ  ָוֵוי ָהַעּמּודִּ



 :אֹוָיה

ים ְכָבדִּ ים ְונִּ ים ַרבִּ  ְוַהֵּקף רֹוְבדִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ּוְמָנחֹות ְלַמּׁשּואֹות ּוַמדּוחֹות  ְזָבחִּ

 :אֹוָיה

ְזְבחֹות ְבָיגֹון ַואֲ   ָנחֹותֲהַדר מִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

 ֵחל ְוַהּסֹוָרג ְלֶחֶרב ּוְלָהָרג

 :אֹוָיה

ְנָין ַהֶנֱאָרג ָנדֹוׁש ְבמֹוָרג  בִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים י ֶנְעָדרִּ ים ֶמנִּ ים ְמֻבָּקרִּ  ְטָלאִּ

 :אֹוָיה

ים ין ַהֲהדּורִּ ים ְוַנָנסִּ  ְוַטָבעֹות ְסדּורִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

י ְבֶרֶכת ֵאיָכה ֶנְהֶפֶכת ֹיפִּ  נִּ

 :אֹוָיה

ְנַחת ֻמְרֶבֶכת  ְוֶגֶפן ּוָפֹרֶכת ּומִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

יף בֹו ְוֵאינֹו ם ַכנֹו ֲהָתעִּ יֹור עִּ  כִּ

 :אֹוָיה

ְּמכֹונֹו ם ַׁשְמנֹו ֻלַּקח מִּ  ַהֵנר עִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ינִּ ים ְשאּו ָעָליו קִּ  ֶלֶחם ַהָפנִּ

 :האֹויָ 

ים ְרָמס ְנתּונִּ ים ְלמִּ ּמֹונִּ  ְוטּוֵרי רִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

 ְמנֹוָרה ַהְטהֹוָרה אֹוָרּה ֶנְעָדָרה

 :אֹוָיה

 ּוַמְגֵרָפה ְיָקָרה ְנטּוָלה ַוֲחֵסָרה

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ַלבֶׁשת  נֹוי ַים ַהְנחֶׁשת ְלעֹוְבדִּ



 :אֹוָיה

 ְרֶחֶׁשתּוַמֲעֵשה ָהֶרֶׁשת ְוַחּלֹות מַ 

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ים ֶמנּו ֶנֱחָשכִּ  ְסָלתֹות ּוְנָסכִּ

 אֹוָיה

ים ְׁשָלכִּ ין ָלָאֶרץ נִּ  ּוֹבַעז ְוָיכִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ְזָרק אֹוֵיב ֵׁשן ָחָרק  ַעל ַמְחָתה ּומִּ

 :אֹוָיה

ְבַרק י ַגם כּוז ָזַרק ְוֶאת ַחְרבֹו הִּ  ֶטנִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ְגָררִּ ים ַאְרָצה נִּ ים ּוְׁשָערִּ ְׁשָפׁשִּ  פִּ

 :אֹוָיה

ים ְסָתרִּ ים ֵאיָכה נִּ ים ְוָהאּורִּ  ַהֻתּמִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

יַרת ַמֲעָטפֹות ְבֵאיָבה ֶנְהָדפֹות  ְצפִּ

 אֹוָיה

יפֹות  ְלָּׁשכֹות ַהָיפֹות ּוֵבית ַהֲחלִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

יר ָמֵגן ְוקיְרֵקר ָההָ   ָרהקִּ

 :אֹוָיה

יָרה  ְוָזְרקּו ַהָּמָרה ְוָשְרפּו ַהבִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ַבָצרֹות ְׁשָמרֹות ְסבּוכִּ  ָראֵׁשי מִּ

 :אֹוָיה

 ְוָשֵרי ָהֲעָשרֹות ַבַיד ַבֲעֵלי ֲחָטרֹות

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ְזֵאֵבי ֲעָרבִּ ים לִּ  ַׁשַער ַבת ַרבִּ

 :אֹוָיה

יםָלְקחּו  ים ְוַאבּובִּ ים ֻתפִּ  ַהְכרּובִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים נּואִּ ים ַהֹשְ ים ַלָבנִּ ים ַהָנאִּ  ָתאִּ



 :אֹוָיה

ים ים ְלֻחְלדֹות ַהְּסָנאִּ  ַבָפז ְמֻסָּלאִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ְדָקרִּ ים ַבֲחָרבֹות נִּ ים ַהְיָקרִּ  ָבנִּ

 :אֹוָיה

י ים ְוֹכֲהנִּ ם ַהְמְׁשַררִּ יִּ יםְלוִּ ירִּ  ם ַמְקטִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ים ים ּוְׁשָלחִּ צִּ ים ְלחִּ ים ּוְפָרחִּ  רֹובִּ

 :אֹוָיה

ים ים ְבָיגֹון ֶנֱאָנחִּ  ְבכֹורֹות ּוְטפּוחִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

י ָלקּו  ּוַמְפֵתחֹות ָזָרקּו ְבׁשּוָרם כִּ

 :אֹוָיה

ם ָסָפקּו  ֶבָעֹון ָנַמּקּו ְוַכַפיִּ

 :ָלנּו אֹוי ֶמה ָהָיה

 

ים ְפָסקִּ י נִּ ים ֶמנִּ יכִּ  ַכפֹות ּוְבזִּ

 :אֹוָיה

ים ים ְבֶאֶרץ ֶמְרַחּקִּ  ּוָבַני ֶנֱאָנקִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

ְׁשָבה יץ ָטהֹור נִּ  ַחי חֹובֹו ָגָבה ְוצִּ

 :אֹוָיה

ְמַחת ֵבית ַהּׁשֹוֵאָבה  ֵנר ַמֲעָרב ָכָבה ְושִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

י ָמָנהֵזֵדים ְבֵני עֲ  ָנה ַעל ְבֵני מִּ  דִּ

 :אֹוָיה

ָתָנה ְגֵדי ְכֻהָנה ְבָיָדם נִּ  ְפֵאר בִּ

 :אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו

 

 ְקֹטֶרת ֶנְעֶדֶרת ְוָארֹון ְוַכֹפֶרת

 :אֹוָיה

ְהֶיה ָּלנּו ְפֶזֶרת ֹעז ְמֵהָרה תִּ ֵכן ַבֶזֶרת ְתַקֵבץ נִּ  :תִּ

 



 

 לג

 מחבר:רבי מנחם בן מכיר 

יֶבל אֵ  ינּות ֲאָגֵרר אֹוָיה לִּ  ֲאעֹוֵרר, ֲאנִּ

יב   י ֲאָמֵרר, ַבֲחַמת צֹוֵרר ְדָרַכי סֹוֵרר, ַאְלַלי לִּ  ְבכִּ

יגָ  י ֵהַרְך אֹוָיה לִּ בִּ  לּות ָאַרְך , ְולִּ

ידָ   ַרְך ּוָפַרְך, ָנח ְׁשַרְך ְוֵצידֹו ָחַרְך, ַאְלַלי לִּ

ְקָדַּׁשי אֹויָ ה   ְּללּו מִּ יַׁשי , ְוחִּ יְמַעט ַמְבאִּ  ה לִּ

יו   ֲחלּו ְקדֹוָׁשי, ַאְלַלי לִּ ְקָדָׁשי ְוזִּ ּמִּ ְבזּו ָקָדַׁשי, ֵהֵחּלּו מִּ  הִּ

יז    ַמן ְׁשַנת ַתְתנ"ּו , ְבָי"א ְלַמְחזֹור ָרנ"ּו אֹוָיה לִּ

יח   ְמנּו, ַאְלַלי לִּ נּו ָכַאְרֶבה נִּ ְינּו , ְמקֹוָמם פִּ  ָילֹות זִּ

ְקׁשּו אֹוטָ  י הִּ ְקׁשּו , ְוֻעּלִּ יעּות בִּ  ָיה לִּ

יי   ֵּקׁשּו, ַאְלַלי לִּ י עִּ יׁשּו ְואֹותִּ ּקִּ ְׁשְקׁשּו , ְואֹותֹות הִּ  ְרָאָתם קִּ

יכ    ֶפר ָמֲאסּו, ְנָפׁשֹות ָחְמסּו אֹוָיה לִּ

יל   ַיי בֹוְססּו, ֹכֲהַני בֹוְׁשסּו ְצנּוַעי ָאְנסּו, ַאְלַלי לִּ  וִּ

ימ   ים אֹוָיה לִּ ים, ְבֶאֶפס ָדמִּ  ֵתי ֶחֶרב ְמֻהָדמִּ

ינ   ים, ַאְלַלי לִּ ים ָהיּו ׁשֹוְממִּ י מּומִּ ים, ְבלִּ ימִּ  ְבַלת ְתמִּ

יסָ   חֹוב ְוַהְׁשֵלְך, ָערֹום ְוַלְכֵלְך אֹוָיה לִּ

יע  ֹוְבֵדי ֹמֶלְך, ֵחיל ָיֶרב ֶמֶלְך ְוָרדּו ְבֶפֶלְך, ַאְלַלי לִּ

יפ   יָמה אֹוָיה לִּ יָמה , ַעל תֹוָרה ְתמִּ יָעה ּוְפרִּ  רִּ



יר ְבָיד ָרָמה, צָ  יָמה, ַאְלַלי לִּ  ַהְמֻסָכן ְתרּוָמה ָנם ְלַהֲחרִּ

יק יֹות אֹוָיה לִּ יֹות , ּוָבֵתי תּוׁשִּ  ֹול ָבֵתי ְכֵנסִּ

יר   יֹות, ַאְלַלי לִּ ְבֵחי ְראִּ יֹות זִּ יֵדיֶהן ְנקִּ יֹות , בִּ  ֲחָמנִּ

יש   ים ְוַכּלֹות אֹוָיה לִּ ים ְועֹולֹות, ֲחָתנִּ  ָלמִּ

ילֹות, ַבחת יֹודֹות ּוְבלִּ ּלֹות, ַאְלַלי לִּ ים ּוְבתּולֹות ְוטֹוֵבי ְקהִּ  ּורִּ

י ְׁשַפְך ָדָמם ְכֶאָחד אֹוָיה לִּ ים ַגם ַיַחד, נִּ  ַאחִּ

י ְרַאת ֵׁשם ַהְמיָֻחד ַלֶטַבח ְלֵהָאַחד, ַאְלַלי לִּ  ֵכן ֲאָחיֹות ְבַפַחד, יִּ

י  ְמֻלְּמֵדי ֵסֶפר, ֶנֶׁשף ָוֶצֶפר אֹוָיה לִּ

ְמֵרי ֶׁשֶפר, ָמלֵ  יֵחְך אִּ  א ָחָצץ ָוֵאֶפר ְוַאֵיה ׁשֹוֵקל ְוסֹוֵפר, ַאְלַלי לִּ

י  ֶהָהְיָתה זֹאת ֵמָאז, ָעָלה גֹוי ָעז אֹוָיה לִּ

י יד הּוָעז, ְוָאַסף ַעם נֹוָעז ְבֵני ָנָבל ְוַלַעז, ַאְלַלי לִּ  ְלַהְׁשמִּ

י ֵּקׁש ֵעֶקר, ַרק ַלֲעקֹור ּוְלַעֵּקר אֹוָיה לִּ  בִּ

יְבַקו ַאְרָמי ְמַׁשֵּקר , יָ  י ְלַעֵּקר ְולֹא ְלָגֵרם ַלֹבֶקר, ַאְלַלי לִּ  ַזם ֲאָרּמִּ

י ית, אֹוָיה לִּ ית ְבֵגיא ָנְכרִּ יר ְׁשֵארִּ ית , לּוֵלי הֹותִּ  ְמַקֵים ַהְברִּ

ית ְקָוה ְוַאֲחרִּ ית , ְוֵיׁש תִּ ֲחָמם ֵמַהְכרִּ ית רִּ ְברִּ ידּות עִּ ית, ְידִּ  ְכָׁשר ַׁשֲערּורִּ

 

 לד

י וַ י ְכַבְדתִּ י הִּ ֹ ֹום ַאְכפִּ ַּסְתהּו ֲאָדָמה ַעד בֹא ֶחֶרב מֹוַני ְול ְקַדׁש יהוה ְולֹא כִּ יא ּוָבא ֶאל מִּ י ָיד ְבַדם ָנבִּ ְכְפלּו ֲעֹוַני ְבָׁשְלחִּ א ָׁשַקט ֲעֵדי יִּ

ָיה ָיה ַוֲאנִּ יא ְזַכְרָיה ַוֶיֶרב ְבַבת ְיהּוָדה ַתֲאנִּ  :ֻהַּקם ַדם ַהָנבִּ

ים ַוַיֲענּוהָיה הֹוֵלְך ְוסֹוֵער ַעד בֹא ַר הָ  ים ַהזֹוְבחִּ ְׁשַאל ְלַבֲעבּור ֶזה ַהֹכֲהנִּ ים ַויִּ ים רֹוְתחִּ ְקַדׁש יהוה ּוָמָצא ָדמִּ ים ּוָבא ֶאל מִּ י ב ַטָבחִּ ּו כִּ

ים ְוַגם ָזְבחּו ֶזַבח ַרב ַלֲחֹקד מֶ  ים ְוַדם ֵמחִּ ים ְוַדם ֵאילִּ ים ַוְיַנֶּסה ְבַדם ָפרִּ ָיה ֶזה הּוא ַדם ָקְרָבן ַהְזָבחִּ ה ָהָיה ַוֶיֶרב ְבַבת ְיהּוָדה ַתֲאנִּ

ָיה  :ַוֲאנִּ



ים ַעלּו יׁש ָהֱאֹלהִּ י הּוא ַדם אִּ ָּמֵצא ְמֹפָרׁש כִּ ְגָרׁש ַוְיֻבַּקׁש ַהָדָבר ְויִּ לֹא ָחָמס ֹׁשָרׁש ַויֹאֶמר ְנבּוַזְרֲאָדן  ְבָכל זֹאת לֹא ָׁשַקט ְועֹודֹו ַכָים נִּ

ְדָרׁש  ֵנה נִּ יא ְזַכְרָיה ַוֶיֶרב ְבַבתַגם ָדמֹו הִּ ְׁשקֹוט ַדם ַהָנבִּ י לֹא ֶאְׁשקֹוט ֲעֵדי יִּ ֵבית ָיּה כִּ יאּום מִּ ים ְוהֹוצִּ י ַהֹכֲהנִּ ְספּו לִּ ָיה  אִּ ְיהּוָדה ַתֲאנִּ

ָיה  :ַוֲאנִּ

בֹואֹות ַויֹוֶרד ָלֶטַבח ֹכֲהֵני יהוה ְצָבאֹות ְואֵ דָ  ים ְלרִּ ים ְלֵמאֹות ּוַבחּורִּ יׁשִּ ים ַקר ְיׁשִּ ְׁשָחטִּ ים נִּ י ְלמֹוֵפת ְואֹות ְוַהָבנִּ יא ַוְיהִּ ין ֶׁשֶקט ְלַדם ָנבִּ

ְרָיּה ַוֶיֶר  י ֶזה ַחָטאֵתְך ְוֶזה פִּ ּמֹוָתם ָלֶטַבח ַגם ַאֲחֵריֶהם ָבאֹות ָואֹוַמר ְלַנְפׁשִּ ָיהְוֵעיֵני ָאבֹות רֹואֹות ְואִּ ָיה ַוֲאנִּ  :ב ְבַבת ְיהּוָדה ַתֲאנִּ

יף ַלֲהרֹוגה בֹו ַלּׁשָ  ֹוסִּ ם ַעד ֲאֶׁשר נֲָָשא ְנבּוַזְרֲאָדן לִּ ְצַריִּ ם ְוָדם עֹוַלה ֵביֵניֶהם ְכַדם ְיאֹור מִּ ם יֹוְנֵקי ָׁשַדיִּ ים עִּ ם ַוֹיֶמר ַהֵאין ַדי ָנׁשִּ ַמיִּ

ְבָיה ַוֶיֶרב ְבַבת ְיהּוָדה ַתאֲ  ית ַהּׁשִּ ם ֲהָכָלה ַאָתה עֹוֶשה ֶאת ְׁשֵארִּ ְבנֹות ְירּוָׁשַליִּ ָיהבִּ ָיה ַוֲאנִּ  :נִּ

 לה

י  יָנה ְוֹסבִּ ם קִּ י ַעל ְׁשָפיִּ ְך ְשאִּ י ַאַפיִּ יתִּ י ְוַהְׁשחִּ י ָנא ָוֹגזִּ ְך ָקְרחִּ י ֻתַפיִּ יכִּ ן ַהְׁשלִּ ַייִּ ְפֵני יהוה ַעל ָחְרַבן ׁשֻכַרת לֹא מִּ י לִּ ְך ְוַזֲעקִּ ָכל ֲאַגַפיִּ

ְך י ֵאָליו ַכָפיִּ ְך ְשאִּ ַפיִּ ְך ַעל ֹחֶרב סִּ ַפיִּ  :סִּ

ים ׁשֹומְ  י דֹוֶרֶכת ְבבֹוָאם ָמְצאּו ֹכֲהנִּ יר ַמְמֶלֶכת ֵאיָכה ֶרֶגל ֵזֵדים ַאְדַמת ְצבִּ יֹון עִּ ְׁשְמרֹוָתם ֵאיָכה ָבַצר ְואֹוֵיב ְבצִּ ֵרי ַהַּמֲעֶרֶכת ְוַעל מִּ

ֵבית ַלָפֹרֶכת ְמקֹום ֲאֶׁשר ֹכֵהן ָגדֹול ָיֵרא ָׁשם ָעְמדּו ְולֹא ַאְזבּו ַהְּמֶלֶכת ַעד ֲאֶׁשר ֻׁשַפְך ָדָמם ְכֵמיֵמי ַהַּמְהֶפֶכת ּוָבא כָ  ל ָעֵרל ְוָטֵמא מִּ

ְך  ַפיִּ ְך ַעל ֹחֶרב סִּ ַפיִּ ְפֵני יהוה ַעל ָחְרַבן סִּ י לִּ ְך ְוַזֲעקִּ ְך ְוַחּלֹוֵני ְׁשקּוַפיִּ ַפיִּ יבּו ְסעִּ ְךָלֶלֶכת ְוֶהֱחרִּ  :ֵאָליו ַכָפיִּ

יֹון ֵמָרחֹוק נִּ  ֲלֶלת ַבת צִּ י ְׁשנֵ קֹול יִּ י ֻקַבַעת ֲאָכלּונִּ יתִּ י ּוָמצִּ יתִּ י כֹוס ָׁשתִּ י ֵמיָפַעת ֲאָהּה כִּ ְבֶכה ְבכִּ ְזַעק ַזֲעַקת ֶחְׁשבֹון תִּ י ֲאָריֹות ְׁשַמַעת תִּ

יֹון ְוַחָטאֵתְך נֹוַדעַ  י צִּ ְתאֹונֲנִּ ְרַׁשַעת ַמה תִּ י ַדַעת ַעל ַחדּוֵדי ַמְלַתַעת ַבת ָבֶבל ַהְּׁשדּוָדה ּוַבת ֲאדֹום ַהּמִּ ְבלִּ ת ַעל ֹרב ֲעֹוֵנְך ָגָלה ַעֵּמְך מִּ

ְך ֵאָליו ַכָפיִּ  ַפיִּ ְך ַעל ֹחֶרב סִּ ַפיִּ ְפֵני יהוה ַעל ָחְרַבן סִּ י לִּ ְך ְוַזֲעקִּ ְתָרַפיִּ ְׁשאֹול בִּ ְך לִּ  :ְךָעְזֵבְך צֹוַפיִּ

י קַ  ּי ָנַפְלתִּ י כִּ ְׁשַבר ַקְרנִּ י נִּ י ַעל כִּ י אֹוַיְבתִּ ְשְמחִּ י ַאל תִּ י ֲאֶׁשר ְמָכַרנִּ ֵּמְך צּורִּ י מִּ ְגָאֵלנִּ י ְויִּ ְזַרנִּ י ַׁשַדי ֲאֶׁשר פִּ ֵנה ַיַאְסֵפנִּ י הִּ י ַויהוה ֲעָזַרנִּ ְמתִּ

י י ֱאֹלַהי ֲאֶׁשר ֲעָכָרנִּ יַנֵחם ְיַנֲחֵמנִּ יַנֵחם וִּ  :וִּ

 

 לו

ְך, דֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמְך ְוֵהם ֶיתֶ  יַריִּ ְׁשלֹום ֲאסִּ י לִּ ְׁשֲאלִּ יֹון, ֲהלֹא תִּ ֹכל צִּ י מִּ ָצפֹון ְוֵתיָמן ְׁשלֹום ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְשאִּ ְזָרח ּומִּ ָים ּומִּ ְך: מִּ ר ֲעָדָריִּ

ְבכֹות ֱענּותֵ  ְך: לִּ ְדָתם ַעל ֲהָרָריִּ ְכַסף ְלרִּ יר ַתֲאָוה, נֹוֵתן ְדָמָעיו ְכַטל ֶחְרמֹון ְונִּ ְך: ּוְׁשלֹום ֲאסִּ יַבתֲעָבָריִּ ים, ְוֵעת ֶאֱחֹלם ׁשִּ י ַתנִּ  ְך ֲאנִּ

ְך,  ְגֵעי ְטהֹוָריִּ ם ְוֹכל פִּ יֵאל ְמֹאד ֶיֱהֶמה ּוְלַמֲחַניִּ ְפנִּ י ְלֵבית ֵאל ְולִּ בִּ ְך: לִּ יָריִּ נֹור ְלׁשִּ י כִּ יָנה ְׁשֵכָנה ָלְך, ְוַהיֹוְצֵרְך ָפַתח ְׁשבּוֵתך ֲאנִּ ָׁשם ַהְּׁשכִּ

ְך, ּוְכבֹוד ֲאֹדָני ְלַבד ָהָיה ְמאֹוֵרְך, ְׁשַתֵפְך ְבָמקֹום  ְלמּול ַׁשֲעֵרי ַׁשַחק ְׁשָעָריִּ י ְלהִּ ְך. ֶאְבַחר ְלַנְפׁשִּ יָריִּ ים ְמאִּ ְוֵאין ֶׁשֶמׁש ְוַסַהר ְוכֹוָכבִּ

ים ֲעלֵ  ֵּסא ֲאֹדָני, ְוֵאיְך ָיְׁשבּו ֲעָבדִּ ְך. ַאְת ֵבית ְמלּוָכה ְוַאְת כִּ יָריִּ ים ְׁשפּוָכה ַעל ְבחִּ ְתֵננִּ ֲאֶשר רּוַח ֱאֹלהִּ י יִּ ְך? מִּ יָריִּ ְסאֹות ְגבִּ י ְמׁשֹוֵטט י כִּ

ְתֵרי יד ְלבִּ יק ְנדֹוד, ָאנִּ ם ְוַאְרחִּ י ְכָנַפיִּ י ַיֲעֶשה לִּ ְך! מִּ יָריִּ ְך ְוצִּ ים ְלחֹוַזיִּ ְגלּו ֱאֹלהִּ ְך! ֶאֹפל ְלַאַפי ֲעֵלי  ַבְּמקֹומֹות ֲאֶׁשר נִּ י ֵבין ְבָתָריִּ ְלָבבִּ

ְך ְמֹאד ַוֲאֹחֵנן ֶאת ְך, ַאף כִּ -ַאְרֵצְך ְוֶאְרֶצה ֲאָבַניִּ ְך! ֶאְעֹבר ֲעָפָריִּ ְבַחר ְקָבָריִּ ְברֹות ֲאֹבַתי ְוֶאְׁשתֹוֵמם ְבֶחְברֹון ֲעֵלי מִּ י ֲעֵלי קִּ י ְבָעְמדִּ

ים ְוֹהר ָהָהר, ֲאֶׁשר ׁשָ  ְך, ַהר ָהֲעָברִּ ְלָעֵדְך ְוֶאְׁשתֹוֲמָמה ֶאל ַהר ֲעָבָריִּ ֵּלְך ְוֶאְעֹמד ְבגִּ יַר ְבַיְעֵרְך ְוַכְרמִּ ים ְמאִּ ים ְגדֹולִּ ְך ם ְׁשֵני אֹורִּ יִּ

ְך. ַחֵיי ְנָׁשמֹות  ָּמר ְדרֹור ַאְבַקת ֲעָפֵרְך, ְוֹנֶפת צּוף  –ּומֹוָריִּ יר ַאְרֵצְך, ּומִּ י ֲהֹלְך ָעֹרם ְוָיֵחף ֲעֵלי ָחְרבֹות  –ֲאוִּ ְנַעם ְלַנְפׁשִּ ְך! יִּ ְנָהָריִּ

ְך יָריִּ ְמקֹום כְ  ,ְׁשָמָמה ֲאֶׁשר ָהיּו ְדבִּ ְגַנז, ּובִּ ְמקֹום ֲארֹוֵנְך ֲאֶׁשר נִּ י ְוֶאֹּקב ְזָמן, בִּ ְזרִּ יְך ְפֵאר נִּ ְך! ָאֹגז ְוַאְׁשלִּ ְך ֲאֶׁשר ָׁשְכנּו ַחְדֵרי ֲחָדָריִּ רּוַביִּ

ֵּלל ְבֶאֶרץ ְטֵמָאה ֶאת ְך-חִּ יָריִּ ים ֶאת –ְנזִּ ְסֲחבּו ַהְכָלבִּ י יִּ י ֲאֹכל ּוְׁשתֹות ְבֵעת ֶאֱחֶזה, כִּ ְך-ֵאיְך ֶיֱעַרב לִּ יָריִּ י אֹו ֵאיְך ְמאֹור יֹום יְ  ?ְכפִּ הִּ



י ְמַעט ים, ְלַאט! ַהְרפִּ ְך? כֹוס ַהְיגֹונִּ ְגֵרי ְנָׁשָריִּ ים פִּ י ֹעְרבִּ ְך. ֵעת  ,ָמתֹוק ְלֵעיַני ְבעֹוד ֶאְרֶאה ְבפִּ י ַמְּמרֹוָריִּ י ְכָבר ָמְלאּו ְכָסַלי ְוַנְפׁשִּ כִּ

יָבה  –ֶאְזְכָרה ָאֳהָלה  ְקְׁשרּו ְׁש -ְוֶאְמֶצה ֶאת –ֶאְׁשֶתה ֲחָמֵתְך, ְוֶאְזֹכר ָאֳהלִּ י ֵמָאז, ּוָבְך נִּ ְקְׁשרִּ י, ַאְהָבה ְוֵחן תִּ יַלת יֳפִּ יֹון ְכלִּ ְך! צִּ ָמָריִּ

ְך ים ֶנְגֵדְך –ַנְפׁשֹות ֲחֵבָריִּ י ׁשֹוֲאפִּ בֹור ְׁשבִּ ְך. מִּ ים ַעל ְׁשָבָריִּ ים ַעל ׁשֹוֲממּוֵתְך ּובֹוכִּ ים ְלַׁשְלָוֵתְך ְוַהכֹוֲאבִּ יֵהם ַהְשֵמחִּ ים אִּ ְׁשַתֲחוִּ ׁש  ּומִּ

ְבָעה ְולֹא ָׁשְכחּו ְגֵדָריִּ  ְתַפְזרּו ֵמַהר ְלגִּ ְך, ֶעְדֵרי ֲהמֹוֵנְך, ֲאֶׁשר ָגלּו ְוהִּ ְּמקֹומֹו ֱאֵלי ֹנַכח ְׁשָעָריִּ ים  ,ְךמִּ ְתַאְּמצִּ ְך ּומִּ ים ְבׁשּוַליִּ יקִּ ַהַּמֲחזִּ

ְנָער ּוַפְתרֹוס ֲהַיַעְרכּוְך ְך. ׁשִּ ֵני ְתָמָריִּ י  ,ְבָגְדָלם ַלְעלֹות ְוֶלְאֹחז ְבַסְנסִּ ְך ְוֶאל מִּ יַחיִּ י ְיַדּמּו ְמׁשִּ ְך? ֶאל מִּ ְך ְואּוָריִּ ם ֶהְבָלם ְיַדּמּו ְלֻתַּמיִּ ְואִּ

ְך ְך ְוָׁשָריִּ ַייִּ י ְלוִּ ְך ְוֶאל מִּ יַאיִּ יל ָכל ?ְנבִּ ְׁשֶנה ְוַיְחֹלף ְכלִּ יל.ָחְסֵנְך ְלעֹוָלם-יִּ ָּוְך ְלמ ,ַמְמְלכֹות ָהֱאלִּ ְך. אִּ ְך, ְלדֹור ָודֹור ְנָזָריִּ ֹוָׁשב ֱאֹלַהיִּ

ָבקְ  ְרֶאה ֲעלֹות אֹוֵרְך ְויִּ יַע ְויִּ ְך! ַאְׁשֵרי ְמַחֶכה ְוַיגִּ ְׁשֹכן ַבֲחֵצָריִּ ְבַחר ְיָקֵרב ְויִּ ְךְוַאְׁשֵרי ֱאנֹוׁש יִּ ְך  ,עּו ָעָליו ְׁשָחָריִּ יַריִּ ְראֹות ְבטֹוַבת ְבחִּ לִּ

ְמָחֵתְך ְבׁשּוֵבְך ֱאֵלי ַקְדַמת ְנעּו ְךְוַלְעֹלז ְבשִּ  !ָריִּ

 

 לז

ְך ְך ֵאין ַדי ְלַמַען ְכָים ָגְדלּו ְׁשָבָריִּ יָריִּ ְלָעד ְלצִּ י גִּ י ָכל ֳצרִּ יֹון ְקחִּ  :צִּ

ְך ן ֵעֶדן ְמקֹום ָכל ְיָקר ָיְצאּו ְנָהָריִּ ם ְנתּוָנה ּומִּ י ַאְת ְבתֹוְך גֹויִּ  :ֶאֶרץ ְצבִּ

י ְלאֹות ַנֲעָמן ָרַחץ ְבָשרֹו ְבֵמי ַיְרֵדן ֲאזַ  ְךַוְיהִּ י ְטהֹוָריִּ  :י ֶנֶאַסף ַאף כִּ

ְך  :ַאף לֹא ְיֻסֶּלה ֲעַפר ַאְרֵצְך ְבָזָהב ּוָפז ָיָקר ְכמֹו ַיֲהלֹום ַמְחַצב ֲהָרָריִּ

ְך ים ְבבֹא ָבְסֵרְך ְולֹא ָקֲהָתה ַהֵּׁשן ְואּוָלם ְכצּוף ָמְתקּו ְמרֹוָריִּ  :ָכל ַתֲענּוגִּ

ְרֵיְך ְלַמְרֵפא ְוָכל ָעֶלה ְתָעלֶ  ְךפִּ  :ה ֲהלֹא ּוְכַיֲעַרת ַהְדָבׁש ָהיּו ְיָעָריִּ

ְך יָריִּ ְך ְוֵאין ָשָטן ֲאָבל ָהְׁשְלמּו ָלֶהם ְכפִּ ית ָכְרתּו ְמַתיִּ ים ְברִּ ם ַהְפָתנִּ  :עִּ

ְך יר ֲחמֹוָריִּ ים ְלֶבן ָיאִּ  :ָבְך ָכל ְבֵהָמה ְועֹוף ָחְכמּו ֲעֵדי ַכֲחמֹור ָהָיה ְלָפנִּ

ְךָבְך ֵאל ְלַבדֹו ְואֵ  יָריִּ י ֵׁשם ֱאֹלֵהי ֱאֶמת נֹוַדע ְבׁשִּ ְלתֹו ְוָיָצא ְׁשֵמְך כִּ  :ין בִּ

ְך ים ְבָכל ָשָנה ְׁשָעָריִּ ְבֵטי ְבֵני ַיֲעֹקב ׁשָלׁש ְפָעמִּ ים ְבבֹא ׁשִּ  :ַמה טֹוב ְוָנעִּ

ְכתֹוב ְסָפָר  ְךָבְך סֹוד ְתעּוָדה ְוסֹוד ָחְכמֹות ּוָבאּו ְבֵני ֶקֶדם ְוַחְכֵמי ְׁשָבא לִּ  :יִּ

ְך יָריִּ ים ְבָכל ֶנֶׁשק ְוַעל ָכל ְלֹאם ָגְברּו ְגבִּ רֵבְך ּוָבְך ָשֵרי ֲחָילִּ  :ֶמֶלְך ְבקִּ

ְך ְקֵני ֱאֶמת ֵהם ְוֵאין מֹוַרה ְכמֹוָריִּ יר זִּ יר ְועִּ ים ְבָכל עִּ ים ְבָכל ַהְגבּול ׁשֹוְפטִּ  :ׁשֹוְטרִּ

ְבֲחרּו ּו יֵמי ְבחּורֹות ֱהיֹות ֹקֶדׁש ְלֵאל נִּ ְךבִּ ים ְבֵני ֵאל ַחי ְנָעָריִּ יאִּ  :ְבֵני ְנבִּ

ְך ְׁשֵני ֲאָדָריִּ ְׁשֳקָלה ֹתֶכן ְׁשנֹות דֹור ְודֹור בִּ  :ָבְך ַהְתקּוָפה ֲעֵלי ַקו ָהֱאֶמת נִּ

ְך י ָאְרֵכְך ְוַהַּמֲחֶזה שּוָמה ְלָרְחֵבְך ּוָבּה ֶהְרֵאית ְסָתָריִּ  :מֹוַלד ְלָבָנה ְכפִּ

י רָאה ְבַתּמּוז ְכסִּ ְךנִּ ים ְלַבד ֶזה ַבֲחָדָריִּ י ְׁשָאר ָכל ֶהֳחָדׁשִּ  :ל ָבְך ַיֲעֶלה כִּ

ְך ְזְבחֹות ַאֵיה ֲחֵצָריִּ יֵרְך ְמקֹום ָארֹון ְוַאֵיה ֲהַדר ֵהיָכל ְוַהּמִּ  :ַאֵיה ְדבִּ

ְך יָריִּ יֵחְך ְבַעד ַעֵּמְך ְיַכֵפר ּוֶמה ָהָיה ְלַיְלֵדי ְקָהת ַאֵיה ְנזִּ  :ַאֵיה ְמׁשִּ

ְךֵאיֹפה  יְך ְוָשָריִּ י ַמְלכִּ ים ְבֵני ֶעְליֹון ְוָכל יֹוֲעֵצְך ָאְבדּו ְוָהְלכּו ְׁשבִּ יאִּ  :ְנבִּ

ְך יָריִּ יָת ְיֵפה נֹוף ְלרֹאׁש ֵתֵבל ְברֹוֵׁשְך ְלֵנס ֶחְטֵאְך ְלַבד ֵסֲעֵפְך ָקַצר ְקצִּ  :ָהיִּ

יֵצְך ְוֵאׁש בָ  ים ְׁשָטפּוְך ְוָכל רּוַח ֱהפִּ ְךֶאֶרץ ְמָאֵסְך ּוֵמי ָזרִּ  :ֲעָרה ְבָעָריִּ

ְך ית ְבעֹוְכָריִּ ים ֲעָכרּוְך ְוַאְת ָהיִּ ַצר ְנָצֵרְך ְוָאז ָזרִּ ית ְבצּוֵרְך ֲאֶׁשר מִּ  :ָמרִּ

י ְתנִּ י ְלֵאל בֹוֲעֵלְך ַאל תִּ ְך ׁשּובִּ י טֹוֵרף ֲעָדָריִּ יֵאל ְוֵאיְך ָעַבר ְבָנָוְך ֲארִּ ְקֵראת ֲארִּ יֵרְך ֲעֵדי נִּ י ַעד  ֵאל ֶהֱאמִּ ְבֶנה לֹו ֳדמִּ ׁשּוב ְכבֹודֹו ְוַעד יִּ

ְך  :ְגֵדָריִּ

ְך י ָלְך וֹרב ָׁשלֹום ְלֹעְזָריִּ יו ָזֳהֵרְך ָׁשלֹום ְיהִּ ְראֹות ְבזִּ ְכְסָפה לִּ י ְמֹאד נִּ  :ַנְפׁשִּ



 

 

 לח

ְך י ֵמֵאת ֲאדֹוָניִּ ְך ָׁשלֹום ְכָנָהר ְקחִּ ְמַחת ֲהמֹוַניִּ י שִּ יֹון ֲעֶטֶרת ְצבִּ  :צִּ

ים ֲאֶׁשר ׁשֹו ְךֵאֵלי ְׁשָחקִּ ְדְרׁשּון ָׁשלֹום ְלַמֲחָניִּ ים ְלחֹומֹות ְוֵחל ַלְיָלה ְויֹום יִּ  :ְמרִּ

ְך ְך ּוָבָניִּ ים ְבָכל ַאְרַבע ְקָצוֹות ְוֵהם דֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמְך ְבנֹוַתיִּ  :ָגם ַהְנפֹוצִּ

ְחיּו ְיׁשֵ  ְצְמחּו יִּ ְׁשֵעְך ְוָאז יִּ ים ְליֹום יִּ ים ּוְמַצפִּ ים ְמַחכִּ ְךׁשֹוְכֵני ְקָברִּ  :ָניִּ

ְך ים ְוֶאְדֶמה ְלעֹוף ַעל ַרֲעַנָניִּ י ְׁשלֹוֵמְך ֶאְקָרא קֹול ְברֹאׁש ָהרִּ י ְבָׁשֳאלִּ  :ַוֲאנִּ

ְך יָניִּ יֹון ְנֵוה ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ֲעֵלי ֵחֵלְך ְוחֹומֹות ְיָקר ַאְבֵני ְפנִּ  :ָׁשלֹום ְלצִּ

ְלָעד ְוׁשֹומְ  י ָׁשלֹום ְלָכל ַהְגבּול גִּ ְךָׁשלֹום ְלֶאֶרץ ְצבִּ  :רֹון ְוָכל ֶיֶתר ְׁשֵכָניִּ

ְך ְׁשחֹור ָתֳאֵרְך ּוָפָניִּ ית ְיַפת ַמְרֶאה ֵאיְך ֶנְהְפכּו לִּ ים ֲהלֹא ָהיִּ יֹון ְלָפנִּ  :צִּ

ְך ְך ּוָמְתָניִּ י ַעל ֲחָלַציִּ ָּלה ְוֵאיְך ַשק ַתְחְגרִּ ית ְתהִּ ים ְיָקר ָעטִּ ְבנֹות ְמָלכִּ  :כִּ

י  י ֲאָנָחה ְבֵעת ַתְעדִּ ְךַלְחּמִּ י ַעל ְיגֹוָניִּ  :ְלַתַחת ְפֵאר ֵאֶפר ְוֶאְׁשֶתה ְיגֹונִּ

ְך ן ֵעיַני ְלֵעיָניִּ ְזלּו ְנָהרֹות ְלמִּ ְבֶכה ְדָמעֹות ְכָים יִּ י נִּ א ְנהִּ ֹשָ י ְונִּ  :קּומִּ

ְך ְתֵרי ְצפּוָניִּ ירֹו ְוָכל סִּ יב ְדבִּ יֵדְך ְוהּוא ֶהֱחרִּ  :ַעל ַאְלְמנּוֵתְך ֲאֶׁשר ָהַלְך ְידִּ

ְךֵעת ֶאְראֶ  יר ֵעת ֶאֱחֶזה ָעְנֵיְך ֶאְקָרא ְמקְֹוַנָניִּ ים ְבׁשִּ  :ה ָיְפֵיְך ֶאְקָרא ְמׁשְֹוַררִּ

ְך ָניִּ ְננּו ְבקִּ ם ֱאדֹום ַוֲעָרב קִּ י אִּ ְׁשְכנּו ָבְך ְואֹוי לִּ ֹפד יִּ  :ֶאְבַחר ְלָקָאת ְוקִּ

ית ְבנּוָיה ְוֵהם ֶקֶדם ְמכ ד ּוְׁשֹלֹמה ְבנֹו ָהיִּ יר ַהְּמלּוָכה ְלָדוִּ ְךעִּ  :ֹונֲָניִּ

ְך יא ֲאֶׁשר יֹום ְביֹום ָיַרד ְלַגָניִּ יא ְמנּוָחה ְלצּור ַאְת הִּ ְקָדׁש ְלֵאל ַאְת הִּ יא ְלמִּ  :ַאְת הִּ

ְך ְמלֹוָניִּ ית ֵאל ֵבין ְׁשֵדי ַאֲהָבה ָלן בִּ  :ָׁשם ֻׁשְלָחן ּוְמנֹוָרה ְוֲארֹון ַהְברִּ

ים בְ  ים ָעְמדּו ְמָׁשְרתִּ ְזְבֵחְך ֹכֲהנִּ ְךַעל מִּ  :מֹו ֶזַבח ְועֹוָלה ְלַכֵפר ַעל ֲעֹוָניִּ



ְך יל קֹול ַפֲעמֹוָניִּ ְׁשַמע ְבׁשּוֵלי ְמעִּ  :רֹאׁש ַהְכֻהָנה ֲאֶׁשר ָאפּוד ְלבּוֵׁשי ְיָקר נִּ

ְך יא ְקֹטֶרת ְמלֹא ֻקְמצֹו ְוָחְפָניִּ יר ֵהבִּ ים ָהַלְך ְלַחְדֵרי ְדבִּ  :ַאַחת ְבָׁשָנה ְפנִּ

ָדה ְוָקֶנה ְוָכל ָרא ְךקִּ ים ְבבֹוא ֵריַח ְׁשָמָניִּ יר ַהְתָמרִּ ים ֲעֵדי עִּ  :ֵׁשי ְבָשמִּ

ְך ם ָכל ְרָנָניִּ יר ְבֶפה עִּ ים ׁשִּ ים ְוַגם ַהְמׁשְֹוַררִּ ים ְׁשָערִּ ם ֲאֶׁשר ׁשֹוְמרִּ יִּ  :ַאף ַהְלוִּ

ָּלה ְוָלְך ַיֲעֶלה ֲהמֹוֵנְך ְבָכל ַפֲעֵמי ְזַמנָ  ים ְתפִּ ְךֶנְגָדם ְבֵני ַמֲעָמד עֹוְרכִּ  :יִּ

ְך ים ְזֵקָניִּ ְבעִּ ים ֲהלֹא ָהיּו ְבסֹוד ֵאל ּוָבְך ַחְכֵמי ְתכּוָנה ּוָבְך ׁשִּ יאִּ  :ָבְך ַהְנבִּ

ְך ְבַחר ְדָגָניִּ ר ְתרּוָמה ְוַגם מִּ  :ַאְרֵצְך ְמֵלָאה ְבמֹו ֶעֶשר ְקֻדּׁשֹות ְוָכל ַמְעֹשַ

ים ּוָבנֹות ְוָאן ַמְלֵכְך ְנבִּ  י ָבנִּ ְךַעָתה ְׁשָמָמה ְבלִּ ְך ְוֹכֲהָניִּ ַייִּ  :יֵאְך ְלוִּ

ְך ים ְׁשכֹון ַתַחת ֲעָנָניִּ  :ָמַתי ְיׁשּובּון ְוָיבֹואּו ְבתֹוְך ָאֳהֵלְך ֵהם ַהְתֵאבִּ

ְך ְפָרה ּופּוָעה ְמַיֶּלֶדת ְבָאְבָניִּ ים ְכמֹו ׁשִּ י ְיָלדִּ י ְלֵעת ֵתְלדִּ ְתֵננִּ י יִּ  :מִּ

י ְלֵעת ֶאְתַאו ְליֹום חֹוְתֵנְך ְתֵננִּ י יִּ ְך מִּ י ַכָּלה ֲעָדָניִּ  :ָיבֹוא ְוַאְת ַתְעדִּ

ְך י ַנֵּׁשק ֲאָבָניִּ ְזרֹועֹות ֲעַפר ַאְרֵצְך ְוֶאְחׁשֹוק ְבפִּ י ְיַאֶּוה ְלַחֵבק בִּ בִּ  :לִּ

ְבֵנית ְבֹנֶפְך ּופּוְך ֵיָרא ְלָצפֹון ְוָים ֹגַבּה ְקָרָניְך ְהיֹות נִּ  :ֵעת ֶאְרֵאְך בִּ

ְך ֶאְכסֹוף ְוֶאְחֹּמד ְלֶנָחָמה ר ְבקֹול ָאְזַני ְוָאְזָניִּ ְבֵרי ְמַבֹשֵ ְׁשַמְעָנה דִּ  :ְותִּ

ְך ן ָהֲאָדָמה ְבׁשּובֹו ֶאל ְמעֹוָניִּ י מִּ ְתַנֲערִּ ְקַראת דֹוֵדְך ְוהִּ י לִּ ְתעְֹוַררִּ  :הִּ

 לט

ְך י ְבֶמֶרר ֲעֵלי ׁשֹוֲממֹות ְגָפָניִּ ְשַרף ָצְרחִּ י ֲעֵלי ֵביֵתְך ֲאֶׁשר נִּ יֹון ְתקֹוְננִּ  :צִּ

ְך ים ֵמֹרב ֲעֹוָניִּ י ְכַאְלָמָנה ֲאׁשר ָהְיָתה ָלַמס ְלָכל עֹוְברִּ יֹון ְתעְֹוַררִּ  :צִּ

ְך י ְבקֹול ָרם ֲאֶׁשר ֻהכּו ֲהמֹוָניִּ יָנה ְוַתְמרּור ְוַגם ֶנהִּ י קִּ  :ַעל ַהְגָבעֹות ְשאִּ

י  ְראִּ יֹון ְבַאף חֹוֲללּו ַעל ֹרב ְגאֹוֵנְך ְוקִּ ְךֵאיָכה ְלמֹוָאב ְבֵני צִּ  :ֶאל ְמקֹוְנָניִּ

ְך י ְׁשָממֹות ֲעֵלי ׁשֹוֲממֹות ְמעֹוָניִּ י ּוְבכִּ יֹון ְבַמר ּוְנהִּ י צִּ יָנה ְשאִּ  :ֵהיֵלל ְוקִּ



ְך י ֶדֶבר ְוֶחֶרב ֲאֶׁשר ֻׁשַּלח ְלַמֲחָניִּ י ְשאִּ י קֹוֵלְך ְבֶבכִּ ְדמִּ י ְוַאל תִּ  :קֹוְננִּ

פֹור ְוֵאין עֹוֵזר ְלֶנְגדֹו ֲאֶּׁשר פַ  ְךָצדּו ְכצִּ  :ְרשּו ְרָׁשתֹות ְלַגּלֹות ֶאת ְקלֹוָניִּ

ְך ְשָרֵאל ְולֹא ָזַכר ְׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ָכַרת ְלאֹוְמָניִּ ְפֶאֶרת יִּ יְך תִּ ְׁשלִּ  :ֵאיְך הִּ

ְך י ַעל ֹרב ְתלּוָניִּ יָנה ְשאִּ י ְוקִּ ים ְנֹות ַיֲעֹקב ֶבכִּ  :קֹוֵלְך ְכקֹול ַנֲהַמת ַתנִּ

ְזֵרְך ְוַהְׁשלִּ  י ְלנִּ ְךָגזִּ י ְבָמְתָניִּ י ָעְצרִּ ְקְׁשרִּ י ְלרֹאֵׁשְך ֲעֵלי ֶאֶרץ ְוַשק תִּ  :יכִּ

ְך י ֵמֹרב ְמַעָניִּ ים ְשאִּ יָנה ַעל ְׁשָפיִּ י ְמנּוָחה ְוקִּ ְתנִּ י ְבֶפַׁשע ְוַאל תִּ  :קֹוְננִּ

ְך ים ֲהלֹא ַתַחת ְששֹוָניִּ י ַאל ְׁשָפיִּ י ְתעֹוֲררִּ יָנה ְוֶנהִּ ְבאֹות קִּ י צִּ  :ֶאֶרץ ְצבִּ

ְךקֹו ְמלֹוָניִּ ְזַרח ְוָכל ַמֲעָרב ַעל שִּ ים ְוָכל מִּ ינִּ ילּו ְקצִּ ים ְוֵהילִּ  :ְננּו ְמָלכִּ

ְך יָניִּ י ַתַחת ְסדִּ י ַשק ְוַגם ֶתֱהמִּ ְגרִּ י ְלֶאֶרץ ְוחִּ יכִּ יֵלְך ְוַהְׁשלִּ י ְמעִּ  :ָפְּׁשטִּ

ְךָבחּור ְוָזֵקן ְוַגם עֹוֵלל ְויֹוֵנק ְשאּו ַתְמרּור ְלֶנֶפׁש ְלֵעיֵני ָכל   :ְזֵקָניִּ

ְך ם ְוֶנֶהְפכּו ֵמֹרב ְזדֹוָניִּ ים ֲעֵלי ַמיִּ יֹון ְששֹוֵנְך ֲהלֹא ָעַבר ְכקֹוצִּ  :צִּ

ך ים ְוָכל ֶדֶרְך ְמֹאד ַנֱחַׁשְך ָסתּום ְלָפָניִּ  :ָחְׁשכּו ְמאֹורֹות ְוַגם ָכל ַהְּׁשָחקִּ

ְפֵני ָכל ְׁשאֹו ים ְמֹאד ֹזרּו ְוָאְספּו ְלאֹוָרם לִּ י ַהְּׁשָחקִּ ְךכִּ  :ן ַעל ֹרב ְיגֹוָניִּ

ְך י ַעל מֹות ְסָרָניִּ י ְבַמר ּוְבכִּ י ָצְרחִּ יֹון ְבׁשֹוָפר ְתַקע ַעל ַהר ְוַגַבע ְראִּ  :צִּ

ְך ְרָמס ֲהלֹא ָטְבעּו ְׁשָעֵרְך ְבתֹוְך ֶאֶרץ ֲאָדָניִּ יֹון ְלמִּ ְלחּו ְׁשָלֵלְך ְבֵאׁש צִּ  :ׁשִּ

ְרָמס ְנתּוָנה ַבת ְיהּוָדה ְואֵ  ֵנה ְלמִּ ְךהִּ יב ְלַנְפָׁשּה ֲעֵלי ׁשֹוֲממֹות ְׁשָמָניִּ  :ין ֵמׁשִּ

ְך ְּקרֹוב ַנֵחם ְבחּוָניִּ י ֵמֵאין ְמַנֵחם ֲאֶׁשר ָרַחק ְמֹאד מִּ ְבכִּ יֹון ְבַמר תִּ  :צִּ

ְך י ֲאֶׁשר ַתַחת ְסלֹוָניִּ י ּוֶבכִּ ין ְוַיֲעָנה ְוקֹול ֶנהִּ  :קֹוֵלְך ְכקֹול ָים ְוַגם ַתנִּ

יֹון ְלָמרֹום  ְךצִּ י ֲעֵלי ָעְזֵבְך ְתֵאָניִּ י ְוֵהיְללִּ ְפדִּ י סִּ ְראִּ י ֵעיֵנְך ְוַגם תִּ  :ְשאִּ

ְך יָניִּ י ְמכֹון ֵביֵתְך ְוַגם ֶעְזֵרְך ֹחֶסן ְקצִּ י ֱאֵלי ָאבֹות וַׁשֲאלִּ יֹון ְתקֹוְננִּ  :צִּ

ְך יָניִּ ְך ְונִּ נּו ְבנֹוֵתְך ּוָבַניִּ י עִּ י ְבַמר ּוְבכִּ י ָצְרחִּ  :ֶאל ַהְּמָעָרה ְלכִּ



ְך ְׁשבּו ֶאל ָכל ְׁשֵכָניִּ ים ֲאֶׁשר נִּ  :ָשָרה ְכָׁשְמַעה ְלקֹוֵלְך ַגם ְמַבָכה ַעֵלי ָבנִּ

ְך י ְבָפָניִּ ְראּו ְבקֹול ָמחִּ לָפה ֲהלֹא קֹוְננּו ְוקִּ ְלָהה ְוזִּ  :ָרֵחל ְוֵלָאה ְבכּו בִּ

יא ְוֹרב ׁשָ  ְקָוה הִּ י תִּ ְזַנח כִּ ים ֲהלֹא ֶנַצח ְולֹא יִּ י ָהֱאֹלהִּ ְךכִּ  :לֹום ְלָבָניִּ

 מ

ְך ְך ֶׁשְכַנת ְכֵתָביו ְבֹרב ַעְנַות ֲהָדָריִּ יר ְלָשַריִּ יד ָצעִּ ידּות ְידִּ יֹון ְידִּ  :צִּ

ְך יֵדְך ְבבֹא ַחְדֵרי ֲחָדָריִּ ים ְידִּ ְׁשַכב ֹדדִּ טֹות ְוָכל מִּ יֹון ֲהַדר ֹכל ֲחַדר מִּ  :צִּ

יֹון ְבָרָכה ֶעְליֹוָנה ֲעֵלי רֹאֶׁשְך ְלמּוֵלְך מְ  ְךצִּ ים ְׁשָעָריִּ  :ֻחָטבִּ

ך ים ֲעֵדי ָעלּו ְכָתָריִּ י ֲעָדיִּ י ַפֲאֵרְך ַבֲעדִּ יֹון ְיֻרַּׁשת ְזֵאב ֶעֶרב ְׁשבִּ  :צִּ

ְך ים ָחְכמּו ְנָעָריִּ ְקֵני ֹצֲענִּ זִּ יְת ְבֵדעֹות ְוֵהן מִּ יְת ְבֹרב הֹון ְוֵחן ָרבִּ  :ָיפִּ

יְת וְ  ְכָלל ָנאָוה ְבָכל ַמֲהָלל ָעלִּ י מִּ יְת ְיפִּ ְךָהיִּ יְת ְׁשַלל ַמְלֵכי ְמגּוָריִּ  :ָׁשבִּ

ְך ְך ְמַכְפָריִּ יַדיִּ ְתַכֵפר ְבָקְרַבן ְתמִּ י ֵחְטא ְבהִּ ְבלִּ ְרָוָחה ֱאנֹוׁש ָלן מִּ  :ָבְך בִּ

ך יו ַלְפֵאר ָחַרְבְת ְבתֹוְך ָאב ְבַאף ֶאְׁשַאף ְלזֹאת ֶאְׁשַאב ֵמי ַתְמרּוָריִּ  :יַֻּסְדְת ְבזִּ

יֵרְך פְ  ְראּו ְבעִּ ְךנִּ ְׁשֵני ֲחֵצָריִּ י ְסֶנה בִּ  :ֵני קֹוֶנה ְבֵני ַמֲחֶנה ָרצֹון ְלׁשְכנִּ

ְך יָריִּ ְקַהל ֲעׁשִּ ְמָצא לִּ ְרכּוׁש ָכל הֹון ְיָקר נִּ ְתַעְּׁשרּו בִּ  :עֹוֵשי ְמַלאְכֵתְך ְבחּוט הִּ

ים בְ  ְבַחר ְמקֹוֵמְך ְלצּור ָבַחר ְבֹאם ֹבֲחָריו ָבַחר ְבמֹוְצֵאְך ּוַבֹכֲהנִּ ְךנִּ יָריִּ  :חִּ

ְך יל ֶנֱהָדר ַאְדֵרְך ְבָכל ֹדר ְוֹדר ֶעְרֵכְך ְבבֹא ַלֲעדֹור ֶעְדֵרי ֲחֵבָריִּ  :ָבְך ָדר ְבגִּ

ְך יָריִּ ְתפֹות ְדבִּ ְלתי ְשֵאת כִּ ר ֵצַלע ְיבּוס לֹא ְלֵעין ֵעיָטם ְלבִּ  :ָעָלה ְגבּוֵלְך ְדבִּ

ים דָ  ְךָקָרא יהוה ְׁשֵמְך ַעל ֵׁשם ְׁשֵני ֹכֲהנִּ ְשֵדה ְיָעָריִּ ְך ְבֵחיל בִּ ד ְמֵצָ  :וִּ

ְך יָריִּ ְדמֹו ֶנְחַתם ְבׁשִּ יו ֲאֶׁשר קִּ  :ָבָנה ְמעֹוֵנְך ְבנֹו ַוְיַחְנֵכְך ֵׁשם ְבֵׁשם ָאבִּ

ְך יְת ְבֶטֶרם ְברֹא ֵתֵבל ְוַׁשַחק ְועֹוָלם ַעל ֲעָפָריִּ  :ּוְבַמְחְׁשבֹות בֹוְרֵאְך ָעלִּ

יָבה ְביֹום  ְךּוְבֵמי ְמרִּ ְכלֹות ְיצּוָריִּ  :ַזַעם ֲאַזי ָטֳהָרה ַאְרֵצְך ְולֹא ֻגְּׁשָמה בִּ



ְך יָריִּ ְקצִּ ְבָרָכה ְוַטל ָלן בִּ תֹו ְמַטר ַאְרֵצְך ְזַמן ַלְיָלה ָבא לִּ  :ָיַרד ְבעִּ

ְך ים ְמַעְבָריִּ י ֵעדִּ דּוׁש ְיֵרֵחְך ְלפִּ ֵּמְך ְתעּוָדה ְוסֹוד קִּ ית חּוג ְיסֹוד מִּ יְת ְלׁשִּ  :ָהיִּ

ְך ְׁשַתְקְׁשקּו ַבָּסְך ֲעָבָריִּ ים ּוָבנֹות ְתׁשּוָקה ׁשֹוֲקקּו ָשֲחקּו ַבּׁשּוק ְוהִּ  :ָבנִּ

ְך יָריִּ ְמְלאּו ַזכּו ְנזִּ ְפְלאּו ַבַפׁש ְבַפס ֻפְּלאּו ַטל אֹור ְוֵחן נִּ  :ֶבָחג ְבַפז נִּ

י ְך ֵאיְך ֶאְשְמָחה עֹוד ְבַחג ֵאיְך ֶאֳעלֹוז עֹוד ְבפּור ַעד כִּ  :ְיבֹואּון ְיֵמי ָששֹון ְלפּוָריִּ

ְך ים ְלֵבית ַמְחַמד ְמגּוָריִּ ים ֲחמּודִּ  :ַאְרֵצְך ֲחמּוָדה ְמֹאד לֹא ֶנְחְמָדה ַבֲעלֹות ָבנִּ

ְך ָריִּ ְנחִּ ְקְדֵׁשְך ָיָצא ְמקֹומֹו ֲעַׁשן ֵאׁש מִּ ְּמקֹום מִּ  :ַנְעָלה ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת מִּ

ְלח יר ׁשִּ ים ְבעִּ ְקרֹוב ְמֵרעִּ ְךבִּ יׁש ְבָעָריִּ יר ַקדִּ יר ָערּו ְועֹוְררּו ְבעִּ  :ּו ְבַכְרֵמְך ְבעִּ

ְך ְבֵניְת ֵאיְך ַחְרבֹות צּור ְבָך ָתְקעּו ְמֵצָריִּ ְׁשַמע ֹקלֹו ְבֵעת נִּ י נִּ  :ַבְרֶזל ְבלִּ

ְשְמחּו ַאֲחֵרי ַהתֹור ְבתֹוָר  י יִּ ים כִּ ים ֲאָבל בֹוְטחִּ ְברִּ ים עִּ ְךַעל זֹאת ְבַשק עֹוְברִּ  :יִּ

ְך י ַאּלּוף ְנעּוָריִּ י ֲהלֹא ָקָרא ְלַשק ּוְבכִּ ְתַאְפקִּ י ֵאיְך תִּ י ֱאלִּ יֵלל ְלקֹולִּ  :בִּ

ְך יָׁשן ֲעֵדי ַיֲעֶלה ֶעּמּוד ְׁשָחָריִּ ְכֶלה יִּ  :ֵלב ַמְדֶוה ֶיֱחֶלה ַלַתֲאָוה יִּ

ְׁשמֹו ְלאֹור ֶיֱאֶתה ֹבֶקר ְׁשְמרֹות ַמֲאֵפל לִּ ְך ָאקּום ֲחצֹות ַלְיָלה ַעל מִּ  :ְלׁשֹוְמָריִּ

ְך י ְברֹאׁש ָהֵרי ֲהָרָריִּ ְתכֹונֲנִּ י תִּ י ְברֹאׁש כִּ י צּוף ְדַבׁש ָאז לֹא ְתקֹונֲנִּ ְמְצאִּ  :ָאז תִּ

ְך ים ְבֵני ֶאֶדר ְגֶדָריִּ ְבֵני ֲעָדרִּ י כִּ ְתַלְבנִּ  :ָיבֹא ְכבֹוד ַהְּלָבנֹון ָלְך ְותִּ

ים נַ  ַרְך ְיַער נְֹוֲערִּ י עִּ ְתַנֲערִּ י ְוהִּ ְךעּורִּ יָריִּ  :ַער ְיָתו אֹות ְלֵעץ ַיַער ֲחזִּ

ְך י ְלָכל חֹוְׁשֵקי ְמאֹוֵרְך ְוֵהם הֹוְלֵכי ְבֹחֶׁשְך ֲעֵדי אֹורּו ְמאֹוָריִּ י ְואֹורִּ  :קּומִּ

ְך ָריִּ ְגַבְהָנה ַרְגֵלי ְמַבֹשְ ים ְותִּ י ּוְלֵנס ַעּמִּ יּון ְואֹות ֹעז עֹוד ְתהִּ יֹון ְלצִּ  :צִּ

י ּותְ  י ָהֳענִּ י ֲעדִּ ְךַנְצלִּ ְקׁשֹור ְקָׁשָריִּ י לִּ י תֹוָלע ְכַכָּלה ֲעדִּ י ְלבּוֵׁשְך ְׁשנִּ  :נִּ

ְך י ֲחלֹוץ ַהַּׁשד ְלגּוָריִּ ְתַעְדנִּ יׁש עֹוד תִּ י ֲאֶׁשר ָזַקְנְת ֱהיֹוֵתְך ְלאִּ י לִּ  :ַאל תֹאְמרִּ

ְך ְנָׁשָריִּ ים כִּ ְנעּורִּ י בִּ ְתַחְדׁשִּ ְך ְבֵעת ֶעְדָנה תִּ י ְבֵני ַׁשֲעׁשּוַעיִּ  :ֶתְלדִּ



ְך יר ֻחְבָרה ְלמֹוָריִּ ְהיִּ נצּוָרה ְכעִּ ְצֵרְך תִּ ְצֵרְך צּור יֹוְצֵרְך יִּ  :ַיֶטה ְלטֹוב יִּ

ְך ְׁשָאר ֲעָדָריִּ י לִּ י ֲעֶטֶרת ְצבִּ יהִּ יר ַחְצבי וִּ ַיד ֲחזִּ י מִּ ְּׁשבִּ ְגַאל ְבֹעז מִּ  :יִּ

 

 מא

ים  ְתַאּוִּ ְך ַהּמִּ ְׁשלֹום ֲאֵבַליִּ י ְשרּוָפה ָבֵאׁש לִּ ְךַׁשֲאלִּ  :ְׁשֹכן ַבֲחַצר ְזֻבָליִּ

ְך יַליִּ ים ָעֵלי מֹוֵקד ְגלִּ ְׁשתֹוְממִּ ים ָהּמִּ ים ַעל ָעָפר ֶאֶרץ ְוַהכֹוֲאבִּ  :ַהּׁשֹוֲאפִּ

ְזַרח ְוָעֶליְך ים ְלאֹור יֹוָמם, ֲעֵליֶהם ֲאֶׁשר יִּ ים ְוֵאין ֹנַגּה, ְוַקּוִּ ים ֲחֵׁשכִּ  :הֹוְלכִּ

ְךְוָׁשלֹום ֱאנֹוׁש ֶנֱאָנח, בֹוֶכה ְבֵלב  יד ְמקֹוֵנן ָעלי ציֵרי ֲחָבָליִּ ְׁשָבר ָתמִּ  :נִּ

ְך ְגָלָליִּ ְסֵפד ַמר בִּ ְקָרא מִּ ים ּוְבנֹות ַיֲעָנה ַויִּ ְתאֹוֵנן ְכַתנִּ  :ַויִּ

ְך ים ְבַגֲחָליִּ ְכוּו ָזרִּ  :ֵאיָכה ְנתּוָנה ְבֵאׁש אֹוְכָלה ְתֻאַכל ְבֵאׁש ָבָשר ְולֹא נִּ

י ׁשֹוכְ  יָנה ְתהִּ ְךַעד ָאן ֲעדִּ  :ָנה ְבֹרב ַהְׁשֵקט ּוְפֵני ְפָרַחי ֲהלֹא ָכּסּו ֲחֻרָּליִּ

ְך יָליִּ ְפלִּ יא בִּ ים ְוָתבִּ ְׁשָפטִּ ְׁשפֹוט ְבֵני ֵאל ְבָכל ַהּמִּ  :ֵתֵׁשב ְבֹרב ַגֲאָוה ּלִּ

ְך ים ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם ָלְך ְגמּוָליִּ ְשרֹוף ָדת ֵאׁש ְוֻחּקִּ ְגזֹור לִּ  :עֹוד תִּ

ְךצּו ית ְתַלֵהט ֵאׁש ְבׁשּוָליִּ י ְבַאֲחרִּ יד ְוֵאׁש ַהְלַבֲעבּור ֶזה ְנָתֵנְך כִּ י ְבַלפִּ  :רִּ

ְך ְגבּוָליִּ ים ְוָזַרח בִּ ְגדֹולִּ ים ּוָמַאס בִּ יַני ֲהָלֵכן ְבָך ָבַחר ֱאֹלהִּ  :סִּ

ְכבֹוָדּה ְוֵהן ֶאְמׁשֹול ְמׁשָ  ְתַמֵעט ְוֵתֵרד מִּ י תִּ ְהיֹות ְלמֹוֵפת ְלָדת כִּ ְךלִּ  :ָליִּ

ְך ָּליִּ ְגַוע ֵכן ַאְת ְבמִּ ְׁשֵתה ְבנֹו ָצָפה ֲאֶׁשר יִּ  :ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָבָכה ְלמִּ

ְך יף ְשָמָליִּ יַני ְלבּוֵׁשְך ְבַשק ַתְעֶטה ְלבּוׁש ַאְלְמנּות ַתֲחלִּ ְתַכס סִּ יל תִּ  :ַתַחת ְמעִּ

יעּו  ְהיּו ְכַנַחל ְוַיגִּ יד ְדָמעֹות ֲעֵדי יִּ ְךאֹורִּ יָליִּ ְברֹות ְׁשֵני ָשֵרי ֲאצִּ  :ְלקִּ

ְך יָליִּ ְשְרפּו ְגלִּ  :מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְבֹהר ָהָהר ְוֶאְׁשַאל ֲהֵיׁש תֹוָרה ֲחָדָׁשה ְבֵכן נִּ

ְך יָליִּ י ְכלִּ ית ַחְמָדֵתְך ְוָכל ֹיפִּ י ְלַהְׁשחִּ יעִּ י ְוֻהְקַׁשר ָהְרבִּ יׁשִּ  :ֹחֶדׁש ְׁשלִּ

ְךָגַדע ְללּוחֹות ְועֹוד ָׁשָנה בְ  ְשרֹוף ְבֵאׁש ָדת ֲהֶזה ַתְׁשלּום ְכֵפָליִּ  :ֵאַּוְלתֹו לִּ

ְך י ֲאֶׁשר ָאְספּו ְׁשָלָליִּ י ֲאכֹול אֲחֵרי ְראֹותִּ כִּ י ְוֵאיְך ֶיֱעַרב ְלחִּ  :ֶאְתַמּה ְלַנְפׁשִּ

ְך ְמַאס ָלבֹוא ְקָהָליִּ ַדַחת ְוָשְרפּו ְׁשַלל ַעְליֹון ֲאֶׁשר תִּ  :ֶאל תֹוְך ְרחֹוָבּה ְכנִּ

ְך ָּליִּ יב יֶׁשר ְמסִּ ְך ָהיּו ֲאֵבלֹות ְנתִּ ְמצֹוא ֶדֶרְך ְסלּוָּליִּ  :לֹא ֵאְדָעע לִּ

ְך י ֱהיֹות ָכבּול ְכָבָליִּ ְמסֹוְך ְבַמְׁשֶקה ְדָמעֹות ּוְלַרְגלִּ ְדַבׁש לִּ י מִּ  :יְֻמַתק ְבפִּ

כְ  יק בִּ ּלּו ְלָכל ַמֲחזִּ ְךֶיֶעַרב ְלֵעיַני ְׁשאֹוב ֵמיֵמי ְדָמַעי ֲעֵדי כִּ יָליִּ  :ַנף ְמעִּ

ְך ְנדֹוד ְבָעָליִּ ְכְמרּו ַרֲחַמי לִּ י נִּ ְדָתם ַעל ְלָחַיי ֲעבּור כִּ  :ַאְך ֶיֱחָרבּו ַברִּ

ְך ּמֹו ֲהלֹא ָנסּו ְצָלָליִּ  :ָלַקח ְצרֹור ַכְספֹו ָהַלְך ְבֶדַרְך ְלֵמָרחֹוק ְועִּ

י ְלַבד ֵמֶהם ְכֹתֶרן ְׁשַאְרתִּ י ְכָׁשכּול ְוַגְלמּוד נִּ ְך ַוֲאנִּ ְגָדָליִּ  :ְברֹאׁש ַהר מִּ

ְך יָליִּ ְתקּו ֵמיְתֵרי ֻתֵפי ֲחלִּ י נִּ ים ְוָׁשרֹות ֲעֵלי כִּ  :לֹא ֶאְׁשַמע עֹוד ְלקֹול ָׁשרִּ

ְך ְרְביּון ַנְפׁשֹות ֲחָלָליִּ י ְמֹאד ָיְקרּו ָעְצמּו ְכחֹול יִּ י לִּ  :ֶאְלַבׁש ְואְתַכס ְבַשק כִּ

ְךֶאְתַמּה ְמֹאד ַעל ְמאֹור ַהיֹום  ְך ֵאַלי ְוֵאָליִּ יִּ ְזַרח ַאל ֹכל ֲאָבל ַיֲחׁשִּ  :ֲאֶׁשר יִּ

ְך ְזכֹור ַאֲהַבת ְכלּוָליִּ ְברֹוֵנְך ְוַעל ָחְלֵיְך ְולּו יִּ י ְבקֹול ַמר ְלצּור ַעל ׁשִּ  :ַזֲעקִּ

ְך י ְלבּוׁש ַשק ֲעֵלי ַהַהְבָעָרה ֲאֶׁשר ָיְצָתה ְלַחֵּלק ְוַסְפָתה ֶאת ְתלּוָליִּ ְגרִּ  :חִּ

ימֹות ְך כִּ ים ֶאת ְׁשָפָליִּ ְבֵטי ְיֻׁשרּון ְוָירִּ יב ְׁשבּות ׁשִּ  :ֱענּוֵתְך ְיַנְחֵמְך צּור ְוָיׁשִּ



ְך ְמחֹוָליִּ י בִּ י ְבָמחֹול ְוַצֲהלִּ י ֵתְלכִּ ְקחִּ י ְוֹתף תִּ י ָׁשנִּ י ַבֲעדִּ  :עֹוד ַתֲעדִּ

ירּו אֲ  יַּה ְלָחְׁשֵכְך ְוָיאִּ יר ְלָך צּור ְוַיגִּ י ְבֵעת ָיאִּ ְךָירּום ְלָבבִּ  :ֵפָליִּ

 

 מב

ְך י ְבָרָמה ְבקֹוֵלְך ַעל ֲאבּוָדיִּ ְך ַזֲעקִּ יַרת ְפֵאר ֶחְדַות ֲאגּוַדיִּ יֹון ְצפִּ  :צִּ

ְךאֶ  יָריִּ ְבֵני ְבחִּ  :ל ַהְבנּוָיה ְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵנן ְלֵאל ָׁשלֹום ְׁשפֹות ָלּה ְוַגם לִּ

יֵרְך ֲאֶׁשר ָלְך ַאֲהָבתֹו ְלָזר ֶנְהַפְך ְלֶנגְ ב   ְךַעל ְבחִּ  :ֵדְך ְוַגם ֶנֶגד ְגדּוָדיִּ

ְךגֻ  ְׁשַקְטְת ֶבַטח ְבַׁשְלָוה ְׁשדּוָכה ַעל ְדָרָדיִּ  :ַּלף ּוֻפַתח ְבלּוַח ֵלב ֲאַזי נִּ

ְךד   ים קֹול ֲהָדָריִּ יץ ֲעבּוֵרְך ַאף ְתַצְפֵצף ְלָהרִּ ְך ְלָהלִּ י ְנֹכחֹות ְלֵרַעיִּ  :ְברִּ

ָטֵתְך ְוָללּון הָ  יֵדְך ְלמִּ ְךֵׁשב ְידִּ ֵּלְך ּוְלַטֵיל ְבסּוַגת ַגן ַוָרָדיִּ  :ְבצִּ

ְךו ְכֻתָבה ָלְך ְלָעְזֵרְך ְוֵהן ֵברּור ְזָבָדיִּ ין ְוַגם בִּ דּוׁשִּ  :ּוַעד ְבֹמַהר ְוקִּ

ְךזֶ  יָדיִּ ָכל ֲחסִּ ְׁשַכְלְת מִּ יֵׁשְך ֲהלֹא ָיַלְדְת ְוֵאיְך נִּ ים ְלאִּ ים ְמֻחָטבִּ  :ַרע ּוָבנִּ

ְךַמק ְוָעַבר ְוָגז חָ  ְׁשַלְחְת לֹא ָבא ְבָיֵדְך ְׁשַטר ֵסֶפר ְטרּוָדיִּ ֵּמְך ְולֹא נִּ  :מִּ

ְךט יָדיִּ ְתַקַּלְסְת ְוָהְׁשַפל ַעם ְידִּ  :ֹוֵען ְבַטֲעַנת ְמָמֶאֶנת ְבֶמֶרד ֲעֵלי ֵכן נִּ

ְדָללּו ְכבֹוי ְגֵליְת ְונִּ י ֲחשּוָפה ְקלֹון ׁשּוֵליְך ְונִּ ְךֹוַׁשְבְת ְבדּוָדה ְדמּוָמה כִּ  :ָדיִּ

ְךכָ  ים ְוֵהם ָהיּו ְלבּוָדיִּ ים ּוְבהּולִּ ְזֵרְך ֵהם ְיָצאּוְך ְדחּופִּ ים ְבנִּ יקִּ  :ל ַמֲחזִּ

ְךל   י ֲהלֹא ַנֱחָלל ֵמֵאין ֲהפּוגֹות ֲאֶׁשר הּוַמר ְוֶנְחַלף ְלַמר ֶמֶתק ְמָגָדיִּ  :בִּ

ְמעֹות ְלָחַיי ְוָכל עֵ מָ  ְמְלאּו דִּ ְׁשְטפּו נִּ ם נִּ ְךֵלא ְדָמעֹות ְכַמיִּ יָדיִּ  :יֵני ְנגִּ

ְךנ   יָדיִּ ְכָבה ְולֹא ָיְכלּו ֶלֱאפֹות ְסמִּ ֵּׁשְך ֲהלֹא נִּ י ְלאִּ י ֲעטּוָפה ְבֵעת ָזְכרִּ  :ְפׁשִּ

ְךסֶ  ְבֵחי ֲעָבָדיִּ ים ְבַקר זִּ ן ָהְרָפתִּ ם ּוָפס מִּ יֵׁשי ֲעָנב ָמהּול ְבַמיִּ  :ֶמְך ֲאׁשִּ

חֲ עֻ  יר לִּ ְׁשֵדה בּור ְונִּ ְךַדר ְוַנְחַרׁש ְיסֹוֵדְך לִּ יֵבְך ֵאׁש ְפָלָדיִּ  :ָכה ְוָאְכָלה ְסבִּ



ְךפֶ  ים ְוֵהם ָצדּו ְצָעָדיִּ י ְבֵעת ֶאֱחֶזה מֹוַני ְׁשֵקטִּ  :ֶלץ ְוָׁשָבץ ְלָבׁשּונִּ

ְךצ ְהָיה הֹוי ַעל ְקָפָדיִּ י נִּ ְזעֹוק ְנהִּ ְבכֹות ּוְבַמר לִּ ְמקֹונֲנֹות לִּ י לִּ  :ֹוֵעק ֲאנִּ

י ֵעת ֶאֱחֶזה ָעְנֵיְךק   ְך ּלּו ְיֵמי ָעְניִּ יָדיִּ ים ְמָצאּוְך ְוֵהם ָנְשאּו ְרדִּ  :ׁשֹוְמרִּ

ְךָר  יָדיִּ ים ְבאֹור אּוֵדי ְשרִּ יד ְשרּופִּ ים ֲאֶׁשר ַכּסִּ ים ְיָקרִּ  :ֲחפּו ֲעָצַמי ֲעֵלי ָבנִּ

ְךשָ  יׁש ְתעּוָדיִּ יֵלי ָדת ְמַשְנַאי ְואֹוי ֵאיָכה ְמׁשּולֹות ֱאֵלי ַפטִּ  :ְקדּו ְוָיְקדּו ְגוִּ

ית ְך ֹוֶהה ְלָבבִּ יָדיִּ ּסּוְך ֵיין ְתמִּ ְנָדָבה ְלנִּ ְרָצה ְבֶאֶרץ ְטֵמָאה לִּ  :ֲאֶׁשר נִּ

ְך יָדיִּ יָמה ַאְת ְלֶפה ֶאת ְיֵדְך ֵאיָכה ְבַיד אֹוְיֵבְך ָנְפלּו ְנגִּ יֹון ֲעֵדי ָאן ְמשִּ  :צִּ

ְלַלת ְמרּוָדיִּ מ   י יִּ ים ְכָפז ַעל זֹאת ְבֶמֶרר ְבכִּ ְך ֲחמּודִּ ים ְיָלַדיִּ  :ְךֵּמְך ֲאבּודִּ

ְךאֵ  יֵרי ֲאחּוָדיִּ יל צִּ ְקֶׁשֶרת ְבחִּ י ַאְת נִּ  :יָכה ְמֻעָכב ְזַמן ְלְדֵתְך ְוַעד ָאן ְתהִּ

ְךי יְת ְיָלָדיִּ ים ֵעת ְנֵׁשי ֹכל ְוֵאיְך ַרבּו ְׁשנֹוֵתְך ֲאֶׁשר ָהרִּ ְׁשָעה ְיָרחִּ  :ֹוְלדֹות ְלתִּ

יר   יר ְלצִּ ים ְוהּוא ַיתִּ י ְלׁשֹוֵמר ְלַאָיָלה ֲחָבלִּ ְךנִּ יָדיִּ  :ֵרְך ֲעֵלי ֶרֶבד ְרפִּ

ְךח יר ָכל ֲחָרָדיִּ יר ְולֹא ָחַׁשב ְזַמֵנְך ְלָהסִּ  :ֹוֵׁשב ְזַמן ַיֲעֵלי ֶסַלה ְלַהתִּ

ְךזֻ  ְנֵזי אֹוַצר ְזבּוָדיִּ ְפַתח גִּ ים ְוַגם ֵכן יִּ  :ַּמן ְבָידֹו ְפַתח ַאְרַבע ְנעּולִּ

ים ְדָלָתיו אָ ק   יַע ְלַקֵבץ ָהֱאמּונִּ ְךל ַיְׁשמִּ יָדיִּ יֵדם ַעל ְקלִּ  :ז ְפַתח ַיְפקִּ

ְך ְזַרח ֶחֶרס ֲחדּוָדיִּ ים ֲאֶׁשר יִּ ים ְבַצֲעֵרְך ּוְבָיְפֵיְך ְמֻעָּׁשתִּ יֹון ְמֻעֹשִּ  :צִּ

ְך ְׁשַתֲחוּו ְלַכף ַרְגֵלְך ֲחַרָדיִּ ְנחה ְיַכְפרּון ֶאת ְפֵני ַזְעֵּמְך ָאז יִּ יֹון ְבמִּ  :צִּ

ְקַמת בְ  י ֶעְדֵיְך רִּ ְךציֹון ֲעדִּ ְגֵדי ֲחמּוָדיִּ  :ָגֵדְך ְוַגם ֹעז ּוְזרֹוַע ְפֵאר בִּ

 מג

ְך ּלּו ֲעֹונֲיִּ ְתעּוְך ְבָכָזב ְולֹא גִּ ְך הִּ ם ְמעֹוְנַניִּ י ָלְך עִּ ְׁשָפט ְלכִּ יֹון ְבמִּ  :צִּ

ְךאָ  יְת ְשחֹוק ֶאל ָכל ְׁשֵכָניִּ ְרׁשּוְך ְנֵוה ֶצֶדק ְוָהיִּ נּוְך ְויִּ  :ֵכן ְבֵני ַעְוָלה עִּ



ְךבָ  ְמלֹוָניִּ ְׁשכֹון ְבַאְרֵצְך ְקדֹוֵׁשְך בִּ ְקַׁשְבְת ְלמֹוֵרְך ְלטֹוב בִּ יְת ְמַלְּמֵדְך ְולֹא הִּ  :זִּ

ְךג   ְרֵבית ְזנּוָניִּ ֵּמאְת ְדָרֵכְך ְמֹאד הִּ יְת ְקלֹוֵנְך ְוֻטְמָאֵתְך ְבׁשּוֵלְך ְוַגם טִּ  :ּלִּ

יְת ְבַתְזנדֶ  ְךֶרְך ֲאחֹוֵתְך ֲהלֹא ָהַלְכְת ְוָזנִּ ְך ּוָבָניִּ יְת ְבנֹוַתיִּ ְזנִּ  :ּוָתּה ְוהִּ

ְךהֶ  ְבֵני ְמַעָניִּ ָנְך ְשחֹוק לִּ יט חּוצֹות ְוהִּ  :ֵכיְת ְונַֻגְפְת ְלֵאין ַמְרֵפא ְוָהְׁשַלְכְת ְכטִּ

ְךו   ָניִּ י ָהרֹוס ְלׁשִּ ים ֲאֶׁשר ָאְמרּו ְלַנְפֵׁשְך ְׁשחִּ ידִּ ים ְמרִּ י ֵזדִּ יָנה ְבפִּ י ְנגִּ  :ְתהִּ

יזָ  ְך ְכרִּ י ֲעֵלי ַמֵכְך ְונֹוְגֵשְך ֲאֶׁשר ָגַדע ְקָרָניִּ ְׁשָבר ְוַזֲעקִּ ָיה ְבֵלב נִּ  :ֲענִּ

ְךח   י הּוא ֲאדֹוָניִּ י ְלַמְלֵכְך ְלַבד כִּ ילִּ י ְלֵאל ֶבֱאֶמת צּוֵרְך ּובֹוְרֵאְך ְוהֹוחִּ  :כִּ

יֵׁשְך ְקדֹוֵׁשְך ְולֹו ט   י ֲעֵדי אִּ ְך ְוׁשּובִּ י ְלָבֵבְך ְוַכַפיִּ ְךֲהרִּ י ְרָנָניִּ  :ַהְרבִּ

ְךי ְרַית ְמלּוָכה וַעל ֵתל ַאְרְמנֹוָתיִּ י ַמר ֲעֵלי קִּ ְבכִּ י קֹול בִּ  :ֹוָמם ְוַלְיָלה ְתנִּ

ְךכָ  ַתן ְלעֹוְיָניִּ ְמָצא ְקדֹוֵׁשְך ְוֵהן נִּ י ַבתֹוֵכְך ֲהלֹא נִּ  :בֹוד ְוָהָדר ְוֹרב ֹיפִּ

ים ּומֹוַרׁש ְקַאת מִּ לָ  ים ְמעֹון ַתנִּ ְךָּמה ְלַגּלִּ  :ְדָבר ְוַגם ַאְגֵמי ֵמי ַמֲעָיָניִּ

ְךמֵ  ְך ְׁשָמָריִּ יְת ְׁשָמַניִּ יְת ּוָמצִּ  :ַאְנְת ְׁשמֹוַע ְלקֹול מּוַסר ְמַיְּסֵרְך ְבֵכן ָׁשתִּ

ְךנ   י פּוַגת ְלֵעיָניִּ ְתנִּ י ְלָבֵבְך ְכֵמי ָנָהר ְוַאל תִּ ְפכִּ  :ַכח ְפֵני ֶעְליֹון ׁשִּ

י מְ ס   ְראִּ יר קִּ י ְבעִּ י ְוֹהמִּ ְךבִּ י ָגדֹול ְמקֹוְנָניִּ ים ְמַבכֹות ְבכִּ  :קֹוְננֹות ְוָכל ָנׁשִּ

ְךעֶ  ים ְסָגָניִּ י ַעד ָמה ְבַיד ָצר ְבֵני ָשרִּ ְרָמס ְיהִּ יף ַמְלֵכְך ַעד ָאן ְלמִּ י ְצנִּ  :דִּ

ְךפֶ  ָיה ְוֵאין ָמלֹון ְלֹכֲהָניִּ ְך ֲאֶׁשר ָטְבעּו ֶאֶרץ ְנׁשִּ  :ַתח ְלָבנֹון ְׁשָעַריִּ

ְךיֹון צ   י ְזֵקנֹות ּוְזֵקָניִּ ְבצִּ י ְוקִּ ְספִּ י אִּ ְהָיה ְולֹא ֶתֱחׁשִּ י נִּ  :ֲעֵליֶהם ְנהִּ

ְךקָ  ְך ְורֹוְזָניִּ יַאיִּ ְך ְוַעל ָכל ְנשִּ י ְכֶנֶׁשר ַעל ְבֵני ַתֲענּוַגיִּ י ְוֹגזִּ  :ְרחִּ

ְךָר  ְך ְבֵליל ֻׁשֲדדּו טּוֵרי ֲאָבָניִּ ים ְבֶלב ָים ְמֹזַריִּ  :מּו ְוָגְדלּו ְכמֹו ַגּלִּ

ְךשֻ  ּלּו ְצפֹוָניִּ ים ֲאֶׁשר גִּ ים ְוֻתּמִּ  :ַדד ְמלֹוֵנְך ְוָכל ַמְחַמד ְיָקֵרְך ְבֵאין אּורִּ



ְךתָ  ְטֵרְך ְולֹא אֹור ַבֲעָנָניִּ י ַטֵּלְך ּומִּ ְלֹבַע ְבלִּ  :בֹור ְוַכְרֶמל ְכָהֵרי גִּ

י  ְבׁשִּ י ְיָקר לִּ י ֶעדִּ ְתַקְדׁשִּ י ְוהִּ י ַטֲהרִּ יֹון ְיגֹוֵנְך ְנׁשִּ ְךצִּ  :ַתְמרּוק ְׁשָמָניִּ

ְך ְברֹוָניִּ ְׁשֶנה ׁשִּ י ַתם ֲעֹוֵנְך ּומִּ יל כִּ יֹון ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך ְבָששֹון ְוגִּ  :צִּ

ְך ְזלּו ֵמי ְמנּוחֹות ַמֲעָיָניִּ י עֹוד יִּ ינֹות ְתהִּ ים ּוְמדִּ יֹון ְסֻגַּלת ְמָלכִּ  :צִּ

ְקְראּו ָלְך צְ  י עֹוד יִּ יֹון ְפדּוֵתְך ְצפִּ ְךצִּ ים ְונֹוְגָניִּ י ָׁשרִּ ְפֶאֶרת ְבפִּ יַרת תִּ  :פִּ

ְך ָּוה ְלעֹוָלם ְועֹוד יֹאְמרּו ְבָאְזָניִּ יר ַיֲעֹקב צִּ ים ָבְך ֲאבִּ יֹון ְבָרָכה ְוַחיִּ  :צִּ

ְך יָניִּ ית ְקצִּ יף יהוה ְקנֹות ֵׁשנִּ ים ֵהָּמה ְיָׁשְרתּוְך ְוַגם יֹוסִּ יֹון ֲהמֹון ֹכֲהנִּ  :צִּ

 מד

יֹון ְגֶבֶרת לְ  ְךצִּ יָריִּ י ֵמֵאת ֲאסִּ ים ְשאִּ ְך ֻרֵבי יְׁשלֹומִּ יַריִּ  :ַמְמָלכֹות ְמצִּ

ְך יָריִּ ֵַכל ְדבִּ יר ּומוָאב ְבתֹוְך הִּ ים ְבֵני ֵשעִּ י ְלקֹול ָנְתנּו ְרֵאמִּ  :ֶיְחַּמץ ְלָבבִּ

ְך יָריִּ י ְבחִּ ים ְטרֹוף ׁשֹוַע ְוקֹוַע ְרמֹוס ַעּמִּ יַחי ְבָדם ָקְדֹקד ְסָגנִּ  :ְלְבסּו ְמׁשִּ

ְך ים ְבצּורֹות ְתפֹוש ָדֵיק ְוסֹוֵלל ְׁשפֹוְך ַאְרֵזי ְלָבנֹון ְכרֹות ֵמֲעֵצי ְיָעָריִּ  :ָערִּ

ְך יר ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְלָׁשלֹום ְולֹא ֻחְבׁשּו ְמזֹוָריִּ ים ְבָׁשְוא ַדֵבר ְבֵׁשם עִּ יאִּ  :ָחזּו ְנבִּ

יץ ָזָהב ְואֵ  ְׁשַכן ְוצִּ י ֲעֵלי ָארֹון ּומִּ ַתר ְלָבבִּ ְךיִּ  :פֹוד ְוֵׁשם ֹקֶדׁש ְסָתָריִּ

ְך ְׁשֶנה ְׁשָבָריִּ ים ְיַחּוּו ְלָרז אֹותֹות ּומֹוֵפת ֲעֵלי ׁשיְבֵרְך ְיַרְפאּו ֱאֵלי מִּ יִּ  :אִּ

ְך י קֹול ַתְמרּוָריִּ  :ֶׁשֶמׁש ְוָכל כֹוְכֵבי ַׁשַחק ְבֵעֶמק ְדמּו קֹוֵלְך ְבָרָמה ְשאִּ

יל ְלזֹאת  יָמה ְוָעׁש ּוְכסִּ ְךַסַהר ְוכִּ ְכבּו ָנְגָהם ֲאֶׁשר ָאְספּו כֹוְכֵבי ְׁשחָריִּ  :יִּ

ְך יל ּוְכֵלי ְזָמָריִּ ים ְבָיָדם ְתלֹות ָׁשַבת ְמשֹוֵשְך ְוגִּ ים ְכָקם ָשרִּ  :ַמֵטה ְרָׁשעִּ

ְך ְׁשָעָריִּ ים ְבבֹא ָצר בִּ ְׁשַמע ָחְפרּו ְסָגנִּ י נִּ יל ַכְרֶמל ְבלִּ  :ָאַבל ְלָבנֹון ְוגִּ

י ְךָחְכַמת ְנבֹונִּ יֹון ְיָקָריִּ ְך ְוָׁשחּו ְבֵני צִּ יַניִּ  :ם ְביֹום ָאְבָדה ְוֻאְּסרּו ְקצִּ

ְך יָריִּ יר ְגזִּ יׁש ְוַאף ַספִּ ים ְלבּוׁש ָבנֹות ְרָעלֹות ְפֵאר ָראמֹות ְוָגבִּ ְכַלל ְמָלכִּ  :מִּ



ְתכּוָנה ְוסֹוף ָפְרצּו גְ  יָזה ְלֵאין ֵקץ לִּ ְרָיה ֲעלִּ ים ְבתֹוְך קִּ ְךָבְזאּו ְנָהרִּ  :ֵדָריִּ

ְך ְך ְפָגָריִּ ים ֲחָלַליִּ גּול ְמֵלאִּ ְבָעה ְוֵעץ ַרֲעָנן ֵאָלה ְוַאּלֹון ְמקֹום פִּ  :גִּ

ְך יָריִּ ים ְביֹום ָטְרפּו ְכפִּ ים ְלָבאִּ ְמרִּ ְזלּו ְדָמַעי ְכֵמי נִּ  :ֶיֱהמּו ְקָרַבי ְכָים יִּ

י ְכמֹו סּוָפה ְוַסַער ְכֹמץ ֹגֶרן ְיֹסַער  ְסַער ְלָבבִּ ְךיִּ  :ֲעֵלי ַאְׁשמֹות ְכָמָריִּ

ְך י בֹוא ַבֲחֵצָריִּ ְזַבח ְבלִּ ְקָדׁש ּומִּ ֵאר ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב מִּ י ְליֹום נִּ  :ֵהַמר ְבָשרִּ

ְך י ְזמֹוָריִּ ָצה ְתַשְגֵשגִּ יְת ּוֹבֶקר ְכָצץ ֶפַרח ְונִּ  :שֹוֵרק ְנַטע ַנֲעָמן ָהיִּ

ָיה ְלֵאל יֹוְצֵרְך ְיכְֹוַנֵנְך י ְצבִּ ְך ׁשּובִּ  :ְלדֹור ָודֹור ְבתֹוֵכְך ְׁשכֹון ַבַעל ְנעּוָריִּ

ְך ט ְלַבל ַיֲעבֹור ְיאֹוָריִּ יר ְוַׁשיִּ י ַאדִּ ּלֹות ְוצִּ  :ַאְרֵיה ְבָנָוְך ְלַבל ַיֲעֶלה ְמסִּ

ְך יָריִּ ְּוָתה ְכֹחם ַצח ֲעֵלי אֹורֹות ְכָעב ַטל ְבֹחם יֹום ֵנד ְקצִּ י ְׁשלֹוֵמְך ְדרֹוׁש אִּ  :ַנְפׁשִּ

ְךֶאְש  יָריִּ ר ְבקֹול ָׁשלֹום ְמנּוָחה ְדרֹוׁש ּוְׁשלֹום ֲאסִּ יש ְביֹום ֶאְׁשַמע ְמַבֹשֵ  :ַמח ְוָאשִּ

 

 מה

עּוֶריהָ  ל נ  ע  ל ב  ק, ע  ת ש  גּור  תּוָלה ח  ב  כ  יֶריָה, ו  צ  ָשה ב  מֹו א  ָעֶריָה, כ  יֹון ו  י צ  ל   א 

 ,ָדֶריהָ ְרמֹון ֲאֶׁשר נַֻטׁש, ְבַאְׁשַמת צֹאן עֲ א   ע ֵלי

ְקַדׁש ֲחָדֶריהָ ב  ְוַעל   .יַאת ְמָחְרֵפי ֵאל, ְבתֹוְך מִּ

יר ְזָמֶריהָ גָ  ע ֵלי יֵמי ׁשִּ  ,לּות ְמָׁשְרֵתי ֵאל, ְנעִּ

 .ָמם ֲאֶׁשר ֻׁשַפְך ְכמֹו ֵמיֵמי ְיאֹוֶריהָ דָ ְוַעל 

 ,ְגיֹון ְמחֹוֶליָה, ֲאֶׁשר ָדַמם ְבָעֶריהָ הֶ  ע ֵלי

טּול ַסְנֶהְדֶריהָ  ַעד ֲאֶׁשר ָׁשַמםו  ְוַעל   .ּובִּ

ְדיֹוֵני ְבכֹוֶריהָ ז   ע ֵלי יֶדיָה ּופִּ  ,ְבֵחי ְתמִּ

ְזֵבַח ְקטֹוֶריהָ ח  ְוַעל   .ּלּול ְכֵלי ֵהיָכל ּומִּ



יֶריהָ ט   ע ֵלי ד ְגבִּ  ,ֵפי ְמָלֶכיָה ְבֵני ָדוִּ

 .ְפָים ֲאֶׁשר ָחַׁשְך ְבֵעת ָסרּו ְכָתֶריהָ יָ ְוַעל 

יֶריהָ בֹוד ֲאֶׁשר ָגלָ כָ  ע ֵלי  ,ה ְבֵעת ָחְרַבן ְדבִּ

ים ֲחגֹוֶריהָ לְוַעל   :ֹוֵחץ ֲאֶׁשר ָלַחץ ְוָשם ַשּקִּ

יֶריהָ מ   ע ֵלי  ,ַחץ ְוֹרב ַמכֹות ֲאֶׁשר ֻהכּו ְנזִּ

יֶליָה ְנָעֶריהָ נ  ְוַעל   .פּוץ ֱאֵלי ֶסַלע ֲעוִּ

 ,ְמַחת ְמַשְנֶאיָה ְבָשְחָקם ַעל ְׁשָבֶריהָ ש   ע ֵלי

יֶביָה ְטהֹוֶריהָ נּוי ע  ְוַעל  ין ְנדִּ  .ְבֵני חֹורִּ

 ,ַׁשע ֲאֶׁשר ָעְוָתה ְסלֹול ֶדֶרְך ֲאׁשּוֶריהָ פֶ  ע ֵלי

 .ְבאֹות ְקָהֶליָה ְׁשזּוֶפיָה ְׁשחֹוֶריהָ צ  ְוַעל 

 ,ֹולֹות ְמָחְרֶפיָה ְבֵעת ַרבּו ְפָגֶריהָ ק ע ֵלי

ְׁשַכן ֲחֵצֶריהָ ר  ְוַעל   .ְגַׁשת ְמַגְדֶפיָה ְבתֹוך מִּ

י ָקֵמי ְמֵצֶריהָ ש   ע ֵלי  ,ְמָך ֲאֶׁשר ֻחַּלל ְבפִּ

 .ַחן ְיַצְּוחּו ָלְך ְקׁשֹוב ּוְׁשַמע ֲאָמֶריהָ ת  ְוַעל 

עּוֶריהָ  ל נ  ע  ל ב  ק, ע  ת ש  גּור  תּוָלה ח  ב  כ  יֶריָה, ו  צ  ָשה ב  מֹו א  ָעֶריָה, כ  יֹון ו  י צ  ל   א 

 


