מגילת איכה
פרק א

מן בת

איכָ֣ה ׀ י ְָֽׁש ָ֣בה ב ָ֗דד
ְׁתה כְׁ אַ ְׁלמנָ֑ה
ָֽהי ָ֖
ש ָ֨ר ִתי֙ בַ ְׁמ ִדינָ֔ ֹות

ה ִעיר֙ ַר ָ֣ב ִתי ָ֔עם
ַר ָ֣ב ִתי בַ ּגֹו ָ֗ ִים
ְׁתה ל ַ ָֽמס׃
ָֽהי ָ֖

בכָ֨ ֹו ִת ְׁב ֶּ֜כה בַ לַָ֗ יְׁלה
ָֽאין־לָ֥ה ְׁמנ ַָ֖חם
יה ָ֣בגְׁ דּו ָ֔בה
כל־ר ָ֨ע ֙

ו ְִׁד ְׁמעתה֙ ַ ָ֣על ָֽלחֱ ָ֔יה
ל־אהֲ ָ֑ביה
ִמכ ָֽ
ָ֥היּו לָ֖ה ְׁל ָֽאי ִ ְָֽׁבים׃

ְׁהּודה מ ָ֨ענִ י֙
ג ְׁל ָ֨תה י ָ֤
ִ֚ ִהיא י ְָֽׁש ָ֣בה בַ ּגֹו ָ֔ ִים
ל־ר ְׁד ָ֥פיה ִה ִש ָ֖יגּוה
כ ָֽ

ּומ ָ֣רב עֲב ָ֔דה
ָ֥לא ָֽמצְׁ ָ֖אה מ ָ֑נֹוחַ
ָ֥בין הַ ְׁמצ ִ ָֽרים׃

ד ְׁר ָ֨כי צִ יֶּ֜ ֹון אֲ ב ָ֗לֹות
יה ָֽשֹומ ִָ֔מין
ל־שע ָ֨ר ֙
כ ְׁ
ּנּוגֹות
ּוֹלתיה ָ֖
ְׁב ָֽת ָ֥

מֹועד
ִמ ְׁב ִלי֙ ב ָ֣אי ָ֔
ָֽכהֲ נָ֖יה נָֽאֱ נ ִ ָ֑חים
ר־לה׃
ו ִ ְָׁ֥היא ַמ ָֽ

היָ֨ ּו צ ָ֤ריה ְׁלראש֙
ִ ָֽכי־יְׁהוָ֥ה הֹוגָ֖ה
ָֽעֹוללֶ֛יה ָֽה ְׁלכָ֥ ּו ְׁש ִ ָ֖בי

ָֽאי ְָׁ֣ביה ש ָ֔לּו
ב־פש ָ֑עיה
ַ ָ֣על ר ְׁ
י־צר׃
ִל ְׁפנ ָֽ

ויצָ֥א ִמבַ ת־צִ ָ֖ יֹון
ָ֣היּו ש ָ֗ריה כְׁ אַ י ִלים֙
א־כחַ
וַי ְָֽׁלכָ֥ ּו ְׁבל ָ֖

כל־הֲ ד ָ֑רה
ָֽלא־מצְׁ ָ֣אּו ִמ ְׁר ָ֔עה
רֹודף׃
ִל ְׁפנָ֥י ָֽ

זכְׁ ָ֣רה י ְָֽׁרּוש ָ֗לַ ִם
ִ֚כל ַ ָֽמחֲ מֻ ָ֔דיה
ַד־צר
ִבנְׁ ֹ֧פל עַ ָ֣מה ְׁבי ָ֗
ר ָ֣אּוה צ ִ ָ֔רים

רּודיה
ּומ ָ֔
י ְָׁ֤מי ענְׁ יה֙ ְׁ
אֲ ָ֥שר ָ֖היּו ִ ָ֣מימי ָ֑קדם
ו ְָׁ֤אין עֹוזר֙ ָ֔לה
ָֽשחֲ ָ֖קּו ַ ָ֥על ִמ ְׁשבַ ָֽתה׃

ח ְׁטא ָֽח ְׁטאה֙ י ְָׁ֣רּוש ָ֔לַ ִם
ּוה
ל־מכ ְַׁב ָ֤דיה ִהזִ ָ֨יל ֙
ָֽכ ְׁ
ַם־היא נָֽאנְׁ ָ֖חה
ּג ִ ָ֥

ידה היָ֑תה
עַ ל־כָ֖ן ְׁלנִ ָ֣
ִ ָֽכי־ר ָ֣אּו ע ְׁרו ָ֔תה
ו ַָ֥תשב א ָֽחֹור׃

מחמודיהם

עמים

שּוליה
ט ְׁמא ָ֣תה ְׁב ָ֗
ו ַָ֣תרד ְׁפל ָ֔ ִאים
ְׁר ָ֤אה יְׁהוה֙ את־ענְׁ ָ֔ ִיי

יתה
ָ֤לא ָֽזכְׁ רה֙ ַ ָֽאחֲ ִר ָ֔
ָ֥אין ְׁמנ ַָ֖חם לָ֑ה
ִ ָ֥כי ִהגְׁ ִ ָ֖דיל אֹויָֽב׃

ידֹו֙ ָ֣פ ַרש ָ֔צר
ִ ָֽכי־ראֲ ָ֤תה גֹויִם֙
אֲ ָ֣שר צִ ָ֔ ִּויתה

ל־מחֲ ַמ ָ֑דיה
ַ ָ֖על כ ַ ָֽ
ָ֣באּו ִמ ְׁקד ָ֔שה
ָֽלא־י ָ֥באּו בַ ק ָ֖הל ָֽלְך׃

כל־עַ ָ֤מה נָֽאֱ נ ִחים֙
יהם ְׁב ָ֖אכל
נ ְָֽׁת ֹ֧נּו ַ ָֽמחֲ ַמד ֶ֛
ְׁר ָ֤אה יְׁהוה֙ ְׁ ָֽוהַ ִָ֔ביטה

ְׁמבַ ְׁק ִ ָ֣שים ָ֔לחם
ְׁלה ִ ָ֣שיב נָ֑פש
ָ֖יתי ָֽזֹול ָֽלה׃
ִ ָ֥כי היִ ִ

ל־ע ְׁברי דרְך
לֹוא אֲ ליכם֮ כ ָ֣
ִאם־יָ֤ש ַמכְׁ אֹוב֙ כְׁ ַמכְׁ א ִָ֔בי
ְׁהוה
אֲ שר֙ הֹוגָ֣ה י ָ֔

הַ ִ ָ֣ביטּו ְּׁור ָ֔אּו
עֹולָ֖ל ִ ָ֑לי
אֲ ָ֥שר ַ
ְׁ ָ֖ביֹום חֲ ָ֥רֹון אַ ָֽפֹו׃

ח־אש ְׁבעַ צְׁ מ ַ ָ֖תי
ָ֥
ממ ֶ֛רֹום ָֽשלַ
פ ַ ָ֨רש ָ֤רשת ְׁל ַרגְׁ לַ י֙
נְׁ ת ַָ֨ננִ י֙ ָֽשמ ָ֔מה

וַיִ ְׁר ָ֑דּנה
יבנִ י א ָ֔חֹור
הֱ ִש ַ ָ֣
ל־היֹום דוָֽה׃
כ ַ ָ֖

נ ְׁש ַק ֩ד ָ֨על ְׁפשעֶַּ֜ י ְׁבי ָ֗דֹו
ארי
עלָ֥ ּו עַ ל־צַ ּו ִ ָ֖
נְׁ תנַ ָ֣נִ י אֲ ד ָ֔ני

ִי ְׁש ָ֥ת ְׁר ֶ֛גּו
ִהכְׁ ִ ָ֣שיל כ ִ ָ֑חי
ידי ָֽלא־אּוכַ ָ֥ל ָֽקּום׃
ִב ָ֖

ירי ׀ אֲ דני֙
ס ָ֨לה כל־אַ ִב ַ ָ֤
מֹועד
ָ֖
ק ָ֥רא ע ַלֶ֛י
ִַּ֚גת ד ַ ָ֣רְך אֲ ד ָ֔ני

ְׁב ִק ְׁר ִָ֔בי
חּורי
ִל ְׁש ָ֣בר ַ ָֽב ָ֑
ְׁהּודה׃
תּולָ֖ת בַ ת־י ָֽ
ִל ְׁב ַ

ל־אלה ׀ אֲ ִנָ֣י ָֽבֹוכִ ָ֗יה
ע ָ֣
ִ ָֽכי־ר ַ ָ֥חק ִמ ֶ֛מּנִ י
ָ֤היּו בנַי֙ ָֽשֹומ ִָ֔מים

ע ִ ָ֤יני ׀ עינִ י֙ ָ֣ י ְׁרדה ָ֔ ַמיִם
ְׁמנ ַָ֖חם מ ִ ָ֣שיב נ ְַׁפ ִ ָ֑שי
ִ ָ֥כי ג ַ ָ֖בר אֹויָֽב׃

פ ְׁר ָ֨שה צִ יֶּ֜ ֹון ְׁבי ָ֗דיה
צִ ּוֹ֧ה יְׁהוֶ֛ה ְׁל ַ ָֽיע ֲָ֖קב
ְׁתה י ְָֽׁרּוש ַ ֶ֛ל ִם
ָֽהי ֹ֧

ָ֤אין ְׁמנַחם֙ ָ֔לה
יביו צ ָ֑ריו
ְׁס ִב ָ֣
יהם׃
ְׁלנִ ָ֖דה ָֽבינ ָֽ

צ ִ ָ֥דיק הֶ֛ ּוא יְׁהוָ֖ה
ל־העַ ִָ֗מים
ִש ְׁמעּו־נָ֣א כ ָֽ
חּורי
ּוב ַ ָ֖
ּוֹלתי ַ ָֽ
ְׁב ָֽת ַ ָ֥

יתי
ִ ָ֣כי ִ ָ֣פיהּו מ ִ ָ֑ר ִ
ְּׁוראּו֙ ַמכְׁ א ִָ֔בי
ָֽה ְׁלכָ֥ ּו בַ ָֽש ִבי׃

אתי ַ ָֽל ְׁמאַ הֲ בַ י֙
ק ָ֤ר ִ
ָֽכהֲ נַ ָ֥י ּוזְׁ קנַ ָ֖י
י־ב ְׁק ָ֥שּו ָ֨אכ ֙ל ָ֔למֹו
ִ ָֽכ ִ

ָ֣המה ִר ָ֔מּונִ י
ב ִ ָ֣עיר ּגוָ֑עּו
וְׁי ִ ָ֖שיבּו את־נ ְַׁפ ָֽשם׃

ר־לי֙
ר ָ֨אה יְׁהוָ֤ה ִ ָֽכי־צַ ִ
נ ְׁה ַ ָ֤פְך ִל ִבי֙ ְׁב ִק ְׁר ִָ֔בי
ה־חרב
ִמ ָ֥חּוץ ִשכְׁ ל ָ֖

מ ַ ָ֣עי חֳ ַמ ְׁר ָ֔מרּו
יתי
ִ ָ֥כי מ ָ֖רֹו מ ִ ָ֑ר ִ
בַ ַ ָ֥ביִת כ ַָֽמות׃

ש ְׁמ ֞עּו ִ ֹ֧כי נָֽאֱ נ ָ֣חה ָ֗אנִ י
ל־אי ֶּ֜ ְַׁבי ָֽש ְׁמ ָ֤עּו ָֽרע ִתי֙ ָ֔ששּו
כ ָ֨
ה ָ֥באת יֹום־ק ָ֖ראת

ָ֤אין ְׁמנַחם֙ ָ֔ ִלי
ִ ָ֥כי אַ ָ֖תה ע ִ ָ֑שית
ו ִ ְָֽׁי ְׁ ָ֥היּו כ ָֽמנִ י׃

ל־רע ָ֤תם ְׁלפ ָ֨ניך֙
ת ָ֨בא כ ָֽ
עֹול ְֶׁ֛לת ִ ָ֖לי
ַ ָֽכאֲ ָ֥שר ַ
י־ר ָ֥בֹות אַ נְׁ ח ַ ָ֖תי
ִ ָֽכ ַ

וְׁעֹולָ֣ל ָ֔למֹו
ל־פש ָ֑עי
ַ ָ֣על כ ְׁ
ו ְִׁל ִ ָ֥בי ַדּוָֽי:

____________________________________________

ְמעַ ט ְמאֹד מָ קֹום לַּגּוףִּ ,ב ִּתי.
כִּ ְמעַ ט הַ כֹל תָ ְפסָ ה ְבכֹחַ הַ ְ ֹנ ָשמָ ה.
ְמעַ ט ְמאֹד מָ קֹום נֹותָ ר לַּגּוף ,אָ ְמנָם
נָכֹוןִּ ,ב ִּתי .הָ יָה חָ רּות.
אֲבָ ל ְבדֶ ֶרך אֲלִּ ימָ ה.
ְמעַ ט ְמאֹד מָ קֹום לַּגּוף .כִּ ְמעַ ט הַ כֹל הָ יָה כָתּוב.
ְשסּועַ ,
ּובַ היכָלִּ ,ב ְפנִּ ים ,הָ יָה הַ כֹל לַבָ ז .קָ רּועַ ֹו ָ
קֹורס ִּמכֹבֶ ד הַ נְ ָשמָ ה ,כְ ֶש ִּהיא
ּומ ִּטילָה סָ ִּביב אימָ הְ .מעַ ט ְמאֹד
ְדֹורסֶ ת לָה הַ כֹלְ ,
הֹורסֶ ת ו ֶ
ֶ
מָ קֹום נֹותָ ר לַּגּוףָ .רצּוץִּ ,ב ִּתיָ ,שבּורִּ ,בתי .חֻ ְרבָ ן גָמּור.
וְטֶ ֶרף לַנְ ָשמָ ה.
ְמעַ ט ְמאֹד מָ קֹום לַּגּוףִּ ,ב ִּתי ,הן עֹוד ִּבגְ לֹות הַ ּגּוף

ּובצאתֹו ִּמ ְמקֹומֹו ,לָנּוד ,כְ הלֶך
ְ
ּובזּועֹו,
ּובסּורֹוְ ,
ְמג ָֹרש ,עַ ל ְפני הָ אֲ דָ מָ הְ ,
ּובנּועֹו ,הֲ ל ֹא יָדַ ְענּוִּ ,ב ְמפֹ ָרש ,הן הַ כֹל
ְ
הָ יָה כָתּובִּ :ב ִּתיּ ,ובַ ָי ִּמים הַ הם אין מֶ לֶך,
ְול ֹא י ְִּהיֶה מָ קֹום לַגּוף.
בַ כֹל ִּת ְשֹלט הַ נְ ָשמָ ה.
ו ְַרק עַ ל הָ אָ רֹון ,כְ ֶשלְ עָ ִּתיד לָבֹוא,
ְבתֹוך אימי הַ ִּמלְ חָ מָ הּ ,ומַ לְ אָ כי דָ רֹום,
ּומַ לְ אָ כי צָ פֹוןּ ,ומַ לְ אָ כי חָ רֹוןּ ,ומַ לְ אָ כי אַ ְשמָ ה,
יָבֹואּו ִּויְכַּסּו אֶ ת דַ ם הַ כְ אב
הַ זֶה ִּבזְ הַ ב-פָ רֹכֶת-הַ ּגְ לִּ ימָ ה –
כָרה-הָ אֲ י ֻמָ ה:
ַרק אָ ז תָ בֹוא בַ לב טָ עּות הַ הַ ָ
הַ כֹל הָ יָה חָ רּות .אֲבָ ל ְבדֶ ֶרך אֲלִּ ימָ ה.
(אדמיאל קוסמן)

פרק ב

לא

ה י ָ֨ ִעיב ְׁבאַ ָ֤פֹו ׀ אֲ דני֙
איכ ֩
ִה ְׁש ִ ָ֤ליְך ִמש ָ֨ ַמיִם֙ ָ֔ארץ
ם־רגְׁ לָ֖יו
ו ְָֽׁלא־זכַ ָ֥ר הֲ ד ַ

את־בַ ת־צִ יָ֔ ֹון
ִת ְׁפ ָ֖ארת י ְִׁשר ָ֑אל
ְׁ ָ֥ביֹום אַ ָֽפֹו׃

בלַָ֨ ע אֲ ד ֶּ֜ני ו ְָׁ֣לא ח ָ֗ ַמל
ה ַ ֹ֧רס ְׁבע ְׁבר ֶ֛תֹו
ִה ִ ָּ֣גיעַ ל ָ֑ארץ

ִ֚את כל־נְׁ ָ֣אֹות ַ ָֽיע ֲָ֔קב
ְׁהּודה
ִמ ְׁבצְׁ ָ֥רי בַ ת־י ָ֖
ִחלָ֥ל ַמ ְׁמלכָ֖ה וְׁש ָֽריה׃

ג ַ ָ֣דע ָֽבחֳ ִרי־אַָ֗ ף
ה ִ ָ֥שיב א ֶ֛חֹור
וַיִ ְׁב ַ ָ֤ער ְׁב ַ ָֽיעֲקב֙ כְׁ ָ֣אש ָֽלה ָ֔בה

ִ֚כל ָ֣קרן י ְִׁשר ָ֔אל
י ְִׁמ ָ֖ינֹו ִמ ְׁפנָ֣י אֹויָ֑ב
ָֽאכְׁ לָ֖ה ס ִ ָֽביב׃

אֹויב
ד ַ ָ֨רְך ַק ְׁש ֶּ֜תֹו כְׁ ָ֗
ַ ָֽוַֽיַהֲ ָ֔רג
ְׁב ָ֨אה ֙ל בַ ת־צִ יָ֔ ֹון

נִ ָ֤צב י ְִׁמינֹו֙ כְׁ ָ֔צר
י־עיִן
ָ֖כל ַ ָֽמחֲ ַמד ָ֑
ש ַ ָ֥פְך כ ָ֖אש חֲ מ ָֽתֹו׃

ה ָ֨יה אֲ דנָ֤י ׀ כְׁ אֹויב֙
נֹותיה
ִבלַ ע֙ כל־אַ ְׁר ְׁמ ָ֔
ְׁהּודה
ו ַָ֨ירב֙ ְׁבבַ ת־י ָ֔

ִב ַלָ֣ע י ְִׁשר ָ֔אל
ִש ָ֖חת ִמ ְׁבצ ָ֑ריו
ַ ָֽתאֲ נִ יָ֖ה ַוָֽאֲ נִ יָֽה׃

וי ְַׁח ָ֤מס ַכּגַן֙ שֻ כָ֔ ֹו
ִש ַָ֨כח יְׁהוָ֤ה ׀ ְׁבצִ יֹון֙
וַיִ נְׁ ַ ָ֥אץ ְׁב ַ ָֽזעַ ם־אַ ָ֖פֹו

ִש ָ֖חת ָֽמע ֲָ֑דֹו
ְׁש ָ֔בת
מֹועד ו ַ
ָ֣
ָ֥מלְך וְׁכ ָֽהן׃

ז ַָ֨נח אֲ דנָ֤י ׀ ִמזְׁ ְׁבחֹו֙
ַד־אֹויב
ָ֔
ִה ְׁסּגִ יר֙ ְׁבי
ֶ֛קֹול נ ְָֽׁת ָ֥נּו ְׁבבית־יְׁהוָ֖ה

נִ ָ֣אר ִמ ְׁקד ָ֔שֹו
נֹותיה
חֹומת אַ ְׁר ְׁמ ָ֑
ָ֖
מֹועד׃
ָ֥כְׁ יֹום ָֽ

ח ַָ֨שב יְׁהוָ֤ה ׀ ְׁלהַ ְׁש ִחית֙
נָ֣טה ָ֔קו
ְׁחֹומה
ל־חל ו ָ֖
ו ַַיָֽאֲ ב ָ֥

חֹומת בַ ת־צִ יָ֔ ֹון
ַ ָ֣
ָֽלא־ה ִ ָ֥שיב י ָ֖דֹו ִמבַ לָ֑עַ
י ְַׁח ָ֥דו אֻ ְׁמ ָֽללּו׃

ט ְׁב ָ֤עּו ב ָ֨ארץ֙ ְׁשע ָ֔ריה
ַמ ְׁל ָ֨כה וְׁש ָ֤ריה בַ ּגֹויִם֙
יאיה
ּגַם־נְׁ ִב ֶ֕

יחיה
ִא ַ ָ֥בד ְׁו ִש ַ ָ֖בר ְׁב ִר ָ֑
תֹורה
ָ֣אין ָ֔
ָֽלא־מצְׁ ָ֥אּו ח ָ֖זֹון ָֽמיְׁהוָֽה׃

י ְׁש ָ֨בּו ל ָ֤ארץ י ְִׁדמּו֙
אשם
ָֽהעֱלָ֤ ּו עפר֙ עַ ל־ר ָ֔
אשן
הֹורידּו ל ָ֨ארץ֙ ר ָ֔
ִ ָ֤

זִ ְׁקנָ֣י בַ ת־צִ יָ֔ ֹון
ָֽחגְׁ ָ֖רּו ַש ִ ָ֑קים
ְׁבתּוֹלָ֖ ת י ְָֽׁרּוש ָֽל ִם׃

כ ָ֨לּו בַ ְׁדמ ָ֤עֹות עינַי֙
נִ ְׁש ַ ָ֤פְך ל ָ֨ארץ֙ כְׁ ב ִ ָ֔די
ְׁיֹונק
ָֽבע ָ֤טף עֹול ֙ל ו ָ֔

חֳ ַמ ְׁר ְׁמ ָ֣רּו מעַָ֔ י
ל־שבר בַ ת־עַ ִ ָ֑מי
עַ ָ֖
ִב ְׁרח ָ֖בֹות ִק ְׁריָֽה׃

אמ ָ֔רּו
ל ִאמתם֙ ָֽ י ְׁ
ְׁב ִ ָֽה ְׁתעַ ְׁט ָ֤פם ָֽכחל ֙ל
ְׁב ִה ְׁש ַת ָ֣פְך נ ְַׁפ ָ֔שם

אַ יָ֖ה ד ָ֣גַֽן ויַָֽ֑יִן
ִב ְׁרח ָ֣בֹות ָ֔ ִעיר
ל־חיק ִאמ ָֽתם׃
א ָ֖

ה־לְך
ידְך ָ֣מה אֲ ַדמ ָ֗
מה־אֲ ִע ֞
ָ֤מה אַ ְׁשוה־לְך֙ וַאֲ ַנָֽחֲ ָ֔מְך
ִ ָֽכי־ג ָ֥דֹול כ ֶַ֛ים ִש ְׁב ָ֖רְך

הַ בַ ת֙ י ְָׁ֣רּוש ָ֔לַ ִם
תּולָ֖ת בַ ת־צִ ָ֑ יֹון
ְׁב ַ
א־לְך׃
ִ ָ֥מי י ְִׁרפ ָֽ

שביתך

נ ִביאַָ֗ יְִך ָ֤חזּו לְך֙
ו ְָֽׁלא־גִ ָ֥לּו עַ ל־ ֲעֹו ָ֖נְַֽך
וַיָ֣חֱ זּו ָ֔לְך

ָ֣שוְׁא וְׁת ָ֔פל
בּותְך
ְׁלה ִ ָ֣שיב ְׁש ָ֑
דּוחים:
ּומ ִ ָֽ
ַמ ְׁש ָ֥אֹות ָ֖שוְׁא ַ

ל־ע ְׁברי ָ֔דרְך
כ ָ֣
ס ְׁפ ָ֨קּו ע ַ ָ֤ליְִך כ ָ֨ ַַפיִם֙
ל־בת י ְָֽׁרּוש ָ֑ל ִם
עַ ַ ָ֖
אשם
ָֽש ְׁרקּו֙ וַי ִנָ֣עּו ר ָ֔
אמרּו֙ כְׁ ִ ָ֣לילַ ת ָ֔י ִפי מ ָ֖שֹוש ְׁלכל־ה ָֽארץ׃
שי ְׁ
הֲ ָ֣זאת ה ָ֗ ִעיר ָֽ
פ ָ֨צּו ע ַ ָ֤ליְִך ִפיהם֙
קּו־שן
ָ֔
ָֽש ְׁרקּו֙ ו ַַיָֽחַ ְׁר
היֹום ש ִקּוִ י ֻנָ֖הּו
ַ ָ֣אְך זָ֥ה ַ ֶ֛

ל־אי ָ֔ ְַׁביְִך
כ ָ֣
ָֽא ְׁמ ָ֖רּו ִבל ְָׁ֑ענּו
מצָ֥אנּו ר ִ ָֽאינּו׃

ְׁהוה אֲ ָ֣שר ז ָ֗מם
ע ָ֨שה י ֶּ֜
י־קדם
אֲ ָ֣שר צִ ּוָ֣ה ִ ָֽמימ ָ֔
אֹויב
ְׁש ַ ָ֤מח עלַָ֨ יְִך֙ ָ֔
ַוי ַ

ִב ַ ָ֤צע א ְׁמרתֹו֙
ה ַ ָ֖רס ו ְָׁ֣לא ח ָ֑מל
ה ִ ָ֖רים ָ֥קרן צ ָֽריְִך׃

צ ַ ָ֥עק ִל ָ֖בם אל־אֲ דנָ֑י
הֹור ִידי כַּנַ ָ֤חַ ל ִד ְׁמע ֙ה
ִ ָ֨
ל־ת ְׁת ִ ָ֤ני פּוגַת֙ ָ֔לְך
ַ ָֽא ִ

חֹומת בַ ת ִ֠־צִ יֹון
ַ ָ֣
יֹומם ולַָ֔ יְׁלה
ָ֣
ל־תדָ֖ם בַ ת־עינְַָֽֽך׃
אַ ִ

ּומי ׀ ָ֣רּנִ י בַ לַָ֗ יְׁל
ק ִ
ִש ְׁפ ִ ָ֤כי כ ָ֨ ַַמיִם֙ ִל ָ֔בְך
ְׁש ִ ֹ֧אי אלָ֣יו ַכ ָ֗ ַפיְִך
ֲטּופים ְׁבר ָ֖עב
ָֽהע ִ ָ֥

ְׁלראש֙ אַ ְׁשמֻ ָ֔רֹות
ָ֖נכַח ְׁפנָ֣י אֲ דנָ֑י
ל־נפש֙ ָֽעֹוללַָ֔ יְִך
עַ ָ֨
ְׁב ָ֥ראש כל־חּוצָֽ ֹות:

ר ָ֤אה יְׁהוה֙ ְׁ ָֽוהַ ִָ֔ביטה
ִאם־תא ַָ֨כ ְׁלנה נ ִ ָ֤שים ִפ ְׁרים֙
ִאם־יָֽה ֶ֛רג ְׁב ִמ ְׁק ַ ָ֥דש אֲ דנָ֖י

עֹול ְָׁ֣לת ָ֑כה
ְׁל ִ ָ֖מי ַ
ָֽע ְׁללָ֣י ִטפ ָ֔ ִֻחים
כ ָ֥הן וְׁנ ִ ָֽביא׃

שכְׁ ָ֨בּו ל ָ֤ארץ חּוצֹות֙
חּורי
ּוב ַ ָ֖
ּוֹלתי ַ ָֽ
ְׁב ָֽת ַ ָ֥
ה ַ ָ֨רגְׁ ֙ת ְׁ ָ֣ביֹום אַ ָ֔פך

נַ ָ֣עַ ר וְׁז ָ֔קן
נ ְָֽׁפלָ֣ ּו ב ָ֑חרב
ט ַ ָ֖ב ְׁחת ָ֥לא ח ָֽמ ְׁלת׃

מֹועד
ָ֤
ת ְׁקרא֩ כְׁ יָ֨ ֹום
ו ְָׁ֥לא היֶ֛ה ְׁ ָ֥ביֹום אַ ף־יְׁהוָ֖ה

גּורי֙ ִמס ִָ֔ביב
ְׁמ ַ
פ ִ ָ֣ליט וְׁש ִ ָ֑ריד

ָֽאי ִ ְָׁ֥בי כִ ָֽלם׃
יתי
ִ ר־ט ַ ָ֥פ ְׁח ִתי ו ְִׁר ִ ָ֖ב
ִ אֲ ש
________________________________________________

There is a war between the rich and poor,
A war between the man and the woman.
There is a war between the ones who say there is a war
And the ones who say there isn't.
Why don't you come on back to the war, that's right, get in it,
Why don't you come on back to the war, it's just beginning.
Well I live here with a woman and a child,
The situation makes me kind of nervous.
Yes, I rise up from her arms, she says "I guess you call this love";
I call it service.
Why don't you come on back to the war, don't be a tourist,
Why don't you come on back to the war, before it hurts us,
Why don't you come on back to the war, let's all get nervous.
You cannot stand what I've become,
You much prefer the gentleman I was before.
I was so easy to defeat, I was so easy to control,
I didn't even know there was a war.
Why don't you come on back to the war, don't be embarrassed,
Why don't you come on back to the war, you can still get married.

There is a war between the rich and poor,
A war between the man and the woman.
There is a war between the left and right,
A war between the black and white,
A war between the odd and the even.
Why don't you come on back to the war
, pick up your tiny burden,
Why don't you come on back to the war
, let's all get even,
Why don't you come on back to the war?
Can’t you hear me speaking?
(Leonard Cohen)

פרק ג
ְׁב ָ֖שבט ע ְׁבר ָֽתֹו׃
א־אֹור׃
ָֽ ָ֥חשְך וְׁל
ל־היֹום׃
ָֽ ַ כ

א ִ ָ֤ני הַ ָּ֨גבר֙ ר ָ֣אה ע ָ֔ ֳִני
ֹותי נ ַ ֶ֛הג וַי ַלְָ֖ך
ָ֥ ִ א
שב ַיָֽהֲ ָ֥פְך י ָ֖דֹו
ֶ֛ ֻ אְך ִ ָ֥בי י

מֹותי׃
ָֽ ְִׁש ַ ָ֖בר עַ צ
ּותל ָֽאה׃
ְׁ ָ֥ראש
עֹולם׃
ָֽ כְׁ מ ָ֥תי

ְׁעֹורי
ָ֔ ִ בלָ֤ה ְׁבש ִרי֙ ו
בנָ֥ה ע ַלֶ֛י ַוי ַ ַָ֖קף
יבנִ י
ָ֖ ַ ֹוש
ִ ָֽב ַ ָֽמחֲ ַש ִ ָ֥כים ה

ִהכְׁ ִ ָ֥ביד נְׁ ח ְׁש ִ ָֽתי׃
ש ַ ָ֖תם ְׁת ִפל ִ ָֽתי׃
:נְׁ ִ ָֽתיב ַ ָ֖תי ִעּוָֽה

ג ַ ֹ֧דר ַ ָֽבע ִ ֲֶ֛די ו ְָׁ֥לא אצָ֖א
ַגם ִ ָ֤כי אזְׁ עַ ק֙ ַוָֽאֲ ַש ָּ֔וע
ג ַ ָ֤דר ְׁדרכַי֙ ְׁבג ָ֔ ִזית

אריה

ותשיח

דב א ָ֥רב הּוא֙ ָ֔ ִלי
סֹורר ַ ָֽוַֽיְׁפַ ְׁש ָ֖חנִ י
דרכַ ָ֥י ֶ֛
יבנִ י
ד ַ ָ֤רְך ַק ְׁשתֹו֙ ַויַצִ ָ֔

אֲ ִ ָ֖רי ְׁב ִמ ְׁסת ִ ָֽרים׃
ש ַ ָ֥מנִ י ש ָֽמם׃
כ ַַמט ָ֖רא לַ ָֽחץ׃

ה ִביא֙ ְׁבכִ ְׁלי ָ֔תי
ָ֤יתי ְׁשחק֙ ְׁלכל־עַ ִָ֔מי
היִ ִ
רֹורים
יענִ י בַ ְׁמ ִ ָ֖
ה ְׁש ִב ַ ָ֥

ְׁבנָ֖י אַ ְׁשפ ָֽתֹו׃
נְׁ ִ ָֽגינ ָ֖תם כל־הַ ָֽ יֹום׃
ִה ְׁרוַ ָ֥נִ י לַ עֲנָֽה׃

ויַגְׁ ָ֤רס ָֽבחצץ֙ ִש ָּ֔ני
ו ִתזְׁ נַ ֹ֧ח ִמשלֶ֛ ֹום נ ְַׁפ ִ ָ֖שי
וא ַמר֙ א ַ ָ֣בד נִ צְׁ ָ֔ ִחי

ישנִ י ב ָֽאפר׃
ִהכְׁ ִפ ַ ָ֖
טֹובה׃
יתי ָֽ
נ ִ ָ֥ש ִ
ו ְָֽׁתֹוחַ ְׁל ִ ָ֖תי ָֽמיְׁהוָֽה׃

רּודי
ּומ ִ ָ֖
זכר־ענְׁ יִ ָ֥י ְׁ
זכָ֣ ֹור ִתזְׁ כָ֔ ֹור
ל־ל ִ ָ֖בי
זאת א ִ ָ֥שיב א ִ

ַ ָֽלעֲנָ֥ה ו ָֽראש׃
וְׁת ָ֥שֹוחַ ע ַ ָ֖לי נ ְַׁפ ִ ָֽשי׃
אֹוחיל׃
עַ ל־כָ֥ן ִ ָֽ

א־ת ְׁמנּו
ח ְׁס ָ֤די יְׁהוה֙ ִ ָ֣כי ל ָ֔
חד ִשים֙ לַ ְׁבק ִ ָ֔רים
ח ְׁל ִ ָ֤קי יְׁהוה֙ ָֽא ְׁמ ָ֣רה נ ְַׁפ ָ֔ ִשי

ִ ָ֥כי ָֽלא־כלָ֖ ּו ַ ָֽרחֲ ָֽמיו׃
ַר ָ֖בה אֱ ָֽמּונ ָֽתך׃
אֹוחיל לָֽ ֹו׃
עַ ל־כָ֖ן ִ ָ֥

טֹוב יְׁהוה֙ ְׁלק ָ֔וו
ְׁדּומם
טֹוב וְׁי ִחי ֙ל ו ָ֔
טֹוב לַ ָּ֔גבר

ְׁלנָ֖פש ִת ְׁד ְׁר ָֽשּנּו׃
שּועת יְׁהוָֽה׃
ִל ְׁת ַ ָ֖
עּוריו׃
ִשא ָ֖על ִבנְׁ ָֽ
ִ ָֽכי־י ָ֥

י ָ֤שב בדד֙ ְׁוי ִָ֔דם
י ָ֤תן ָֽבעפר֙ ָ֔ ִפיהּו
י ֹ֧תן ְׁל ַמכֶ֛הּו ל ִָ֖חי

ִ ָ֥כי נ ַ ָ֖טל ע ָֽליו׃
אּולָ֖י יָ֥ש ִת ְׁק ָֽוה׃
ַ
י ְִׁש ַ ָ֥בע ְׁבח ְׁר ָֽפה׃

כי ָ֥לא יִזְׁ נַ ֶ֛ח
ם־הֹוגה ו ְִׁר ַ ָ֖חם
ָ֔
כי ִא
כי ָ֤לא ִעּנה֙ ִמ ִל ָ֔בֹו

ְׁלעֹולָ֖ם אֲ דנָֽי׃
כְׁ ָ֥רב חֲ ס ָֽדיו׃
י־איש׃
ַויַּגָ֖ה ְׁבנ ִ ָֽ

ל ַדכא֙ ַ ָ֣תחַ ת ַרגְׁ ָ֔ליו
ט־ּגבר
להַ טֹות֙ ִמ ְׁשפַ ָ֔
יבֹו
לעַ ּוָ֤ת אדם֙ ְׁב ִר ָ֔

ָ֖כל אֲ ִ ָ֥סירי ָֽארץ׃
ָ֖נַֽגד ְׁפנָ֥י ע ְׁ ָֽליֹון׃
אֲ דנָ֖י ָ֥לא ר ָֽאה׃

מי זָ֤ה א ַמר֙ ו ַָ֔ת ִהי
מ ִ ָ֤פי ע ְׁליֹון֙ ָ֣לא ת ָ֔צא
מה־יִ ְׁתאֹונן֙ א ָ֣דם ָ֔חי

אֲ דנָ֖י ָ֥לא צִ ּוָֽה׃
ָֽהר ָ֖עֹות ו ְַׁה ָֽטֹוב׃
ּגָ֖בר עַ ל־חֲ ט ָֽאו׃

נ ְׁח ְׁפ ָ֤שה ְׁדר ָ֨כינּו֙ ְׁ ָֽונ ְַׁח ָ֔קרה
נ ָ֤שא ְׁלב ָ֨בנּו֙ אל־כ ַָ֔פיִם
נ ְׁחנּו פ ַָ֨ש ְׁענּו֙ ּומ ִ ָ֔רינּו

וְׁנ ָ֖שּובה עַ ד יְׁהוָֽה׃
ל־אל בַ ש ָֽמיִם׃
א ָ֖
אַ ָ֖תה ָ֥לא ס ָֽל ְׁחת׃

ס ָ֤כֹותה באַ ף֙ ַו ִָֽת ְׁר ְׁד ָ֔פנּו
ס ָ֤כֹותה ָֽבענן֙ ָ֔לְך
ימנּו
ס ִ ֹ֧חי ּומ ֶ֛אֹוס ְׁת ִש ָ֖

ה ַ ָ֖רגְׁ ת ָ֥לא ח ָֽמ ְׁלת׃
ָֽמע ֲָ֖בֹור ְׁת ִפ ָֽלה׃
ְׁב ָ֥קרב ָֽהעַ ִ ָֽמים׃

יהם
פצָ֥ ּו עלֶ֛ינּו ִפ ָ֖
פחַ ד ו ַ ֶ֛פחַ ת ָ֥היה לָ֖נּו
י־מיִם֙ ת ַ ָ֣רד ע ָ֔ ִיני
פ ְׁלג ָ֨ ַ

ל־אי ְָֽׁבינּו׃
כ ָֽ
הַ ָ֥שאת ו ְַׁה ָֽשבר׃
ל־שבר בַ ת־עַ ִ ָֽמי׃
עַ ָ֖

ע ִ ֹ֧יני נִ ּגְׁ ֶ֛רה ו ְָׁ֥לא ִת ְׁד ָ֖מה
עד־י ְַׁש ִ ָ֣קיף ו ְָׁ֔ירא
ֹוללָ֣ה ְׁלנ ְַׁפ ָ֔ ִשי
עינִ י֙ ָֽע ְׁ

מ ָ֥אין הֲ ֻפ ָֽגֹות׃
יְׁהוָ֖ה ִמש ָֽמיִם׃
ִמ ָ֖כל ְׁב ָ֥נֹות ִע ִ ָֽירי׃

צֹוד צ ֶ֛דּונִ י כַצִ ָ֖פֹור
צ ְׁמ ָ֤תּו בַ בֹור֙ חַ ָ֔יי
אשי
פּו־מיִם עַ ל־ר ִ ָ֖
ַ ָ֥
צ

ָֽאי ַ ְָׁ֥בי ִחּנָֽם׃
ַדּו־אבן ִ ָֽבי׃
ָ֖
ַוי
א ַ ָ֥מ ְׁר ִתי נִ גְׁ ָֽז ְַֽׁר ִתי׃

ְׁהוה
אתי ִש ְׁמך֙ י ָ֔
ק ָ֤ר ִ
ל־ת ְׁע ֹ֧לם אזְׁ נְׁ ךֶ֛
ֹולי ש ָ֑מ ְׁעת אַ ַ
ק ִ ָ֖
ק ַ ָ֨ר ְׁב ֙ת ְׁ ָ֣ביֹום א ְׁקר ָ֔אך

תיֹות׃
ִמ ָ֖בֹור ַת ְׁח ִ ָֽ
ְׁל ַרוְׁח ִ ָ֖תי ְׁל ַשוְׁע ִ ָֽתי׃
ירא׃
ל־ת ָֽ
א ַ ָ֖מ ְׁרת אַ ִ

יבי נ ְַׁפ ִ ָ֖שי
ר ְׁבת אֲ דנֶ֛י ִר ָ֥
ר ִ ָ֤איתה יְׁהוה֙ עַ ּוָ֣ת ָ֔ ִתי
ר ָ֨ ִאיתה֙ כל־נִ ְׁקמ ָ֔תם

ּג ַ ָ֥א ְׁלת חַ יָֽי׃
ש ְׁפ ָ֖טה ִמ ְׁשפ ִ ָֽטי׃
ל־מ ְׁח ְׁשב ָ֖תם ִ ָֽלי׃
כ ַ

ְׁהוה
ש ַ ָ֤מ ְׁעת ח ְׁרפתם֙ י ָ֔
יֹונם
ש ְׁפ ָ֤תי ק ַמי֙ וְׁהגְׁ ָ֔
ש ְׁב ָ֤תם ו ִ ְָֽׁקימתם֙ הַ ִָ֔ביטה

ל־מ ְׁח ְׁשב ָ֖תם ע ָֽלי׃
כ ַ
ל־היֹום׃
ע ַלָ֖י כ ַ ָֽ
אֲ ִנָ֖י ַמנְׁ ִ ָּֽגינ ָֽתם׃

יהם׃
ֲשה יְׁד ָֽ
כְׁ ַ ָֽמע ָ֥
ת ָ֨ ִשיב ל ָ֥הם ּגְׁ ֶ֛מּול יְׁהוָ֖ה
ַתאֲ ָֽל ְׁתךָ֖ ל ָֽהם׃
ַת־לב
ת ָ֤תן להם֙ ְׁמגִ ּנ ָ֔
ִמ ַ ָ֖תחַ ת ְׁש ָ֥מי יְׁהוָֽה׃
ידם
ְׁת ְׁש ִמ ָ֔
ת ְׁרדָ֤ף ְׁבאַ ף֙ ו ַ
___________________________________________

ִיתי בֻּבָ ה ְממֻּ ֶּכנֶּת
… בַּ ַּל ְילָה הַּ זֶּה הָ י ִ
ּושמ ֹאלָהְ ,לכָל הָ עֲבָ ִרים,
ִיתי י ִָמינָה ְ
ּו ָפנ ִ

וְ ָנ ַּפל ְִתי ַּא ַּפיִם ַּא ְרצָ ה וְ נ ְִשבַּ ְר ִתי ל ְִשבָ ִרים
וְ נִּסּו ל ְַּאחֹות ֶּאת ְשבָ ַּרי בְ יָד ְמאֻּ מֶּ נֶּת.
וְ ַּאחַּ ר כְָך שַּ בְ ִתי ל ְִהיֹות בֻּבָ ה ְממֻּ ֶּכנֶּת
וְ כָל ִמנְהָ גִ י הָ יָה שָ קּול וְ צַּ י ְָתנִי,
ִיתי בֻּבָ ה ִמּסּוג שֵׁ נִי
אּולָם ָאז כְ בָ ר הָ י ִ
נֹוקנֶּת.
מֹורה חֲ בּולָה שֶּ ִהיא עֹוד אֲ חּוזָה בִ ְק ֶּ
כְ מֹו זְ ָ
וְ ַּאחַּ ר כְָך הָ לַּכְ ִתי ל ְִרקֹד בְ נֶּשֶּ ף הַּ ְמחֹולֹות
אֹותי בְ חֶּ בְ ַּרת חֲ תּולִים ּוכְ לָבִ ים
ַּאְך הֵׁ נִיחּו ִ
ּוקצּובִ ים.
דּודים ְ
וְ ִאלּו כָל צַּ ע ֲִדי הָ יּו ְמ ִ
וְ הָ יָה לִי שֵׁ עָ ר שֶּ ל זָהָ ב וְ עֵׁ י ַּניִם כְ חֻּ לֹות
וְ הָ ְי ָתה לִי ִש ְמלָה ִמצֶּ בַּ ע פְ ָר ִחים שֶּ בַּ גַּן
וְ הָ יָה לִי כֹובַּ ע שֶּ ל ַּקש עִ ם ִקּׁשּוט דֻּבְ ְדבָ ן.
(דליה רביקוביץ)

פרק ד

תנין
כי ענים

יּועם ז ָ֔הב
איכה֙ ַ ָ֣
י־קדש
ִת ְׁש ַת ָ֨פכְׁ נה֙ אַ ְׁבנ ָ֔

י ְִׁשנָ֖א הַ כָ֣תם ַה ָ֑טֹוב
ְׁב ָ֖ראש כל־חּוצָֽ ֹות׃

בנָ֤י צִ יֹון֙ ַהיְׁק ִ ָ֔רים
י־חרש
איכָ֤ה נ ְׁח ְׁשבּו֙ ְׁלנִ ְׁבל ָ֔

הַ ְׁמסֻ ל ִ ָ֖אים בַ ָ֑פז
יֹוצר׃
ֲשה י ְָׁ֥די ָֽ
ַ ָֽמע ָ֖

ם־תּנִ ים֙ ָ֣ח ְׁלצּו ַָ֔שד
ג ַ
בַ ת־עַ ִ ָ֣מי ְׁלאַ כְׁ ָ֔זר

יהן
ה ִינָ֖יקּו ָּֽגּור ָ֑
ַכיְׁע ִנָ֖ים בַ ִמ ְׁד ָֽבר׃

ד ָ֨ ַבק ְׁל ָ֥שֹון יֹונֶ֛ק
ָֽעֹול ִלים֙ ָ֣שאֲ לּו ָ֔לחם

ל־ח ָ֖כֹו בַ צ ָ֑מא
א ִ
פ ָ֖רש ָ֥אין ל ָֽהם׃

ה ָֽאכְׁ ִלים֙ ְׁל ַ ָ֣מ ֲע ַד ָ֔ ִּנים
תֹולע
ָֽהאֱ מֻ נִ ים֙ עֲלָ֣י ָ֔

נ ַ ָ֖שמּו ַ ָֽבחּוצָ֑ ֹות
ִח ְׁב ָ֖קּו אַ ְׁשפַ תָֽ ֹות׃

וכל

זקנים
עודינה

ויִ גְׁ ַד ֙ל עֲָ֣ון בַ ת־עַ ִָ֔מי
מֹו־רגַע
ָ֔
ַ ָֽההֲ פּוכָ֣ה כְׁ

ָֽמחַ ַ ָ֖טאת ְׁס ָ֑דם
א־חלּו ָ֖בה י ָֽדיִם׃
וְׁל ָ֥

יה ִמ ָ֔שלג
יר ֙
ז ָ֤כּו נְׁ זִ ָ֨
ָ֤א ְׁדמּו ָ֨עצם֙ ִמ ְׁפנִ ָ֔ ִינים

צַ ָ֖חּו ָֽמחלָ֑ב
סַ ִ ָ֖פיר ּגִ זְׁ ר ָֽתם׃

ח ַ ָ֤שְך ִמ ְׁשחֹור֙ ָֽתאֳ ָ֔רם
צ ַ ָ֤פד עֹורם֙ עַ ל־עַ צְׁ ָ֔מם

ָ֥לא נִ כְׁ ָ֖רּו ַ ָֽבחּוצָ֑ ֹות
י ָ֖בש היָ֥ה כ ָֽעץ׃

י־חרב
ֹובים היּו֙ חַ ְׁלל ָ֔
ט ִ ָ֤
ָ֣ש ָ֤הם י ָֻ֨זבּו֙ ְׁמדֻ ק ִ ָ֔רים

ָֽמחַ ְׁללָ֖י ר ָ֑עב
נּובת ש ָֽדי׃
ִמ ְׁת ָ֖

י ָ֗די נ ִשים֙ ַרחֲ ָ֣מנִ יָ֔ ֹות
ָ֤היּו ְׁלברֹות֙ ָ֔למֹו

יהן
ִב ְׁשלָ֖ ּו י ְַׁלד ָ֑
ְׁב ָ֖שבר בַ ת־עַ ִ ָֽמי׃

כלָ֤ה יְׁהוה֙ את־חֲ מ ָ֔תֹו
ת־אש ְׁבצִ יָ֔ ֹון
ַויַצ ָ֣

ש ַ ָ֖פְך חֲ ָ֣רֹון אַ ָ֑פֹו
ו ַָ֖תאכַל י ְָֽׁסד ָֽתיה׃

י־ארץ
לא ָֽהאֱ ִָ֨מינּו֙ ַמ ְׁלכ ָ֔
ְׁאֹויב
ִ ָ֤כי יבא֙ ַצָ֣ר ו ָ֔

ָ֖כל ָֽ י ְׁש ָ֣בי ת ָ֑בל
ְׁב ַ ָֽשע ֲָ֖רי י ְָֽׁרּוש ָֽל ִם׃

יאיה
מחַ ָ֣טאות נְׁ ִב ָ֔
הַ ָֽש ְׁפ ִ ָ֥כים ְׁב ִק ְׁר ָ֖בה

עֲֹו ָ֖נת ָֽכהֲ נָ֑יה
ַ ָ֥דם צַ ִד ִ ָֽיקים׃

חּוצֹות
נ ָ֤עּו ִעו ְִׁרים֙ ַ ָֽב ָ֔
ְׁב ָ֣לא ָֽ יּוכְׁ ָ֔לּו

נְׁ ָֽגאֲ לָ֖ ּו בַ ָ֑דם
יהם׃
יִּגְׁ ָ֖עּו ִב ְׁל ֻ ָֽבש ָֽ

סּורּו ט ֞מא
ל־ת ָּ֔געּו
ָ֤סּורּו ָ֨סּורּו֙ אַ ִ
ָֽא ְׁמרּו֙ בַ ּגֹו ָ֔ ִים

ָ֣ק ְׁראּו ָ֗למֹו
ִ ָ֥כי נצָ֖ ּו ּגַם־נָ֑עּו
יֹוספּו ל ָֽגּור׃
ָ֥לא ִ ָ֖

פנָ֤י יְׁהוה֙ ִח ְׁל ָ֔קם
ְׁפנָ֤י ָֽכהֲ נִ ים֙ ָ֣לא נ ָ֔שאּו

יטם
יֹוסיף ְׁלהַ ִב ָ֑
ָ֥לא ִ ָ֖
ּוזְׁ ק ִנָ֖ים ָ֥לא חנָֽנּו׃

ֹודינּו֙ ִתכְׁ לָ֣ינה ע ָ֔ינינּו
ע ָ֨
ְׁבצִ ִפי ָ֣תנּו צִ ָ֔ ִפינּו

אל־עזְׁ ר ָ֖תנּו ָ֑הבל
יֹושעַ ׃
ל־ּגֹוי ָ֥לא ִ ָֽ
א ָ֖

צ ָ֣דּו צְׁ ע ָ֔דינּו
ק ַ ָ֥רב ִקצֶ֛נּו

ִמלָ֖כת ִב ְׁר ָֽחב ָ֑תינּו
י־בא ִק ָֽצנּו׃
ָֽמ ְׁל ָ֥אּו י ָ֖מינּו כִ ָ֥

יושבתי

ק ִ ָ֤לים היּו֙ ָֽר ְׁד ָ֔פינּו
עַ ל־ ָֽהה ִ ָ֣רים ְׁדל ָ֔ ֻקנּו

ִמּנִ ְׁש ָ֖רי ש ָ֑מיִם
בַ ִמ ְׁד ָ֖בר ָ֥א ְׁרבּו ָֽלנּו׃

ְׁהוה
רּוחַ אַ ָ֨פינּו֙ ְׁמ ִ ָ֣שיחַ י ָ֔
אֲ ָ֣שר א ָ֔ ַמ ְׁרנּו

יתֹותם
ָ֑
נִ ְׁלכַ ָ֖ד ִב ְׁש ִ ָֽח
ּגֹוים׃
ְׁבצִ ָ֖לֹו ִ ָֽנ ְׁחיָ֥ה בַ ִ ָֽ

ישי ו ְִׁש ְׁמ ִחי֙ בַ ת־אֱ ָ֔דֹום
ש ִ
ּגַם־עלַָ֨ יְִך֙ ַ ָֽתעֲבר־כָ֔ ֹוס

יֹושבת ְׁב ָ֣ארץ ָ֑עּוץ
ָ֖
ִת ְׁשכְׁ ִ ָ֖רי ו ְִׁת ְׁתע ִ ָֽרי׃

תם־עֲֹונְך֙ בַ ת־צִ יָ֔ ֹון
פ ַ ָ֤קד עֲֹונְך֙ בַ ת־אֱ ָ֔דֹום

לֹותְך
יֹוסיף ְׁלהַ גְׁ ָ֑
ָ֥לא ִ ָ֖
אתיְִך׃
ּגִ לָ֖ה עַ ל־חַ ט ָֽ

____________________________________________

ּוכְ שֶּ יִ ְש ָר ֵׁאל הָ יּו ִמ ְתפַּ לְ לִ ים,
ָכל הַּ הֵׁ י ָכלֹות הַּ ָללּו הָ יּו ִנפְ ָת ִחים אֲ ֵׁליהֶּ ם,
וְ ָכעֵׁ ת בַּ גָלּות נֶּאֱ מַּ ר בָ הֶּ ם ָכל הַּ ְּׁשעָ ִרים ִנ ְנעֲלּו,
וְ הַּ ְּׁשכִ ינָה ִמחּוץ ְלהֵׁ י ָכלָּה,
וְ הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ִמחּוץ ְלהֵׁ י ָכלֹו,
וְ הַּ מַּ ל ְָאכִ ים הַּ ְממֻּ ִנים עַּ ל הַּ ְתפִ לֹות
ִמחּוץ ְלהֵׁ יכְ לֵׁיהֶּ ם.
ֶּזהּו שֶּ כָתּוב "הֵׁ ן ֶּא ְר ֶּא ָלם צָ עֲקּו חֻּ צָ ה",
וְ ֵׁאין ל ְַּתפִ לֹות מָ קֹום ְל ִה ָכנֵׁס,
וְ ֶּזהּו ָכל הַּ ְּׁשעָ ִרים ִנ ְנעֲלּו,
אֲ בָ ל שַּ ע ֲֵׁרי ִד ְמעָ ה ל ֹא ִנ ְנעֲלּו,
וְ ֵׁאין ִמי שֶּ ִיפְ ַּתח ֶּאת הַּ ְּׁשעָ ִרים הַּ לָ לּו
עַּ ד שֶּ יָב ֹא בַּ עַּ ל הַּ ִד ְמעָ ה,
שֶּ נֶּאֱ מַּ ר בֹו ו ִַּתפְ ַּתח ו ִַּת ְר ֵׁאהּו ֶּאת הַּ ֶּילֶּד
וְ ִהנֵׁה נַּעַּ ר ֹבכֶּה,
וְ ֵׁאין הַּ הֵׁ יכָל נִפְ ָתח ֶּאלָא בֹו,
וְ ֶּזהּו ו ִַּתפְ ַּתח,
שֶּ ִנפְ ַּתח הַּ הֵׁ יכָל הַּ זֶּה ֵׁא ָליו.

בַּ מֶּ ה ִנפְ ָתח לֹו?
בְ ִד ְמעָ ה.
(תיקוני זוהר חד סר)

פרק ה
הביט

אין

לא

אינם  /אנחנו

ונשוב

ה־היה ָ֔לנּו
זְׁ ָ֤כר יְׁהוה֙ ָֽמ ָ֣
ַנָֽחֲ ל ָ֨תנּו֙ נָֽה ְׁפכָ֣ה ְׁלז ִ ָ֔רים
ְׁתֹומים ה ָ֨ ִיינּו֙ ו ְָׁ֣אין ָ֔אב
י ִ ָ֤
ימינּו֙ ְׁבכָ֣סף ש ָ֔ ִתינּו
מ ָ֨
ארנּו֙ נִ ְׁר ָ֔ד ְׁפנּו
ַ ָ֤על צַ ּו ָ֨
ִמצְׁ ַ ָ֨ריִם֙ נ ַ ָ֣תּנּו ָ֔יד
אֲ ב ָ֤תינּו ָֽח ְׁטאּו֙ וְׁא ָ֔ינם
עֲב ִדים֙ ָ֣מ ְׁשלּו ָ֔בנּו
ְׁבנ ְַׁפ ָ֨שנּו֙ נ ִ ָ֣ביא לַ ְׁח ָ֔מנּו
עֹורנּו֙ כְׁ ַתָּ֣נּור נִ כְׁ ָ֔מרּו
ָ֨
נ ִשים֙ ְׁבצִ ָ֣ יֹון ִעּנָ֔ ּו
ש ִרים֙ ְׁבי ָ֣דם נִ ְׁת ָ֔לּו
חּורים֙ ְׁט ָ֣חֹון נ ָ֔שאּו
ַ ָֽב ִ
זְׁ קנִ ים֙ ִמ ַ ָ֣שעַ ר ש ָ֔בתּו
שבַ ת֙ ְׁמ ָ֣שֹוש ִל ָ֔בנּו
אשנּו
ֲטרת ר ָ֔
נ ְָֽׁפלה֙ ע ָ֣
ל־זה היָ֤ה דוה֙ ִל ָ֔בנּו
עַ ָ֗
ַ ָ֤על הַ ר־צִ יֹון֙ שש ָ֔מם

הַ ִ ָ֖ביטה ְּׁור ָ֥אה את־ח ְׁרפ ָֽתנּו׃
ב ָ֖תינּו ְׁלנכְׁ ִ ָֽרים׃
ִאמ ָ֖תינּו כְׁ אַ ְׁלמ ָֽנֹות׃
עצָ֖ינּו ִב ְׁמ ִ ָ֥חיר י ָֽבאּו׃
ָֽח־לנּו׃
יגַ ְָׁ֖ענּו ו ְָׁ֥לא הָֽ ַּונ ָֽ
אַ ָ֖שּור ִל ְׁש ָ֥ב ַ ָֽע ָֽלחם׃
יהם ס ָֽב ְׁלנּו׃
ַוָֽאֲ נַ ְָׁ֖חנּו עֲֹו ָֽנת ָ֥
פ ָ֖רק ָ֥אין ִמי ָֽדם׃
ִמ ְׁפנָ֖י ָ֥חרב הַ ִמ ְׁד ָֽבר׃
ִמ ְׁפנָ֖י ז ְַׁלעֲפָ֥ ֹות ר ָֽעב׃
ְׁהּודה׃
ְׁבתֻ ֹלָ֖ ת ְׁבע ָ֥רי י ָֽ
ְׁפנָ֥י זְׁ ק ִנָ֖ים ָ֥לא נ ְׁה ָֽדרּו׃
ּונְׁ ע ִ ָ֖רים ב ָ֥עץ כ ָֽשלּו׃
חּורים ִמּנְׁ ִ ָֽגינ ָֽתם׃
ַ ָֽב ִ ָ֖
נ ְׁה ַ ָ֥פְך ְׁל ָ֖אבל ְׁמח ָֽלנּו׃
ָֽאֹוי־נָ֥א לָ֖נּו ִ ָ֥כי ח ָֽטאנּו׃
ל־אלה ָֽח ְׁשכָ֥ ּו עינָֽינּו׃
עַ ָ֖
כּו־בֹו׃
ָֽשּוע ִ ָ֖לים ִה ְׁל ָֽ

אַ ָ֤תה יְׁהוה֙ ְׁלעֹולָ֣ם ת ָ֔שב
לָ֤מה ל ָ֨נצַ ח֙ ִת ְׁשכ ָ֔חנּו
יבנּו יְׁהוָ֤ה ׀ א ָ֨ליך֙ ְׁ ָֽונ ָ֔שּובה
הֲ ִש ָ֨
ִ֚ ִכי ִאם־מ ָ֣אס ְׁמאַ ְׁס ָ֔תנּו

כִ ְׁסאֲ ךָ֖ ְׁל ָ֥דֹור ו ָֽדֹור׃
ַ ָֽתעַ זְׁ ָ֖בנּו ְׁל ָ֥ארְך י ִ ָֽמים׃
חַ ָ֥דש י ָ֖מינּו כְׁ ָֽקדם׃
ד־מ ָֽאד׃
ק ַצ ְָׁ֥פת עלָ֖ינּו עַ ְׁ

יבנּו יהוה א ֵ֨ליךָ֙ ונ ׁ֔שּובה חדש י ֵ֖מינּו כקדם׃
כולם יחד :הש ֵ֨

אֱ לי צּיֹון ועריה

כמֹו אשה בציריה

וכבתּולה חגּורת שק

על בעל נעּוריה.

עֲלי א ְׁרמֹון אֲ שר נֻטַ ש
וְׁעַ ל ביאַ ת ְׁמח ְׁרפי אל

ְׁבאַ ְׁש ַמת צאן עֲדריה
ְׁבתֹוְך ִמ ְׁק ַדש חֲ דריה.

עֲלי גלּות ְׁמש ְׁרתי אל
וְׁעַ ל דמם אֲ שר שֻ פַ ְך

נְׁ ִעימי ִשיר זְׁ מריה
כְׁ מֹו מימי יְׁאֹוריה.

עֲלי הגְׁ יֹון ְׁמחֹוליה
וְׁעַ ל ועַ ד אֲ שר ש ַמם

אֲ שר ד ַמם ְׁבעריה
ּובטּול סַ נְׁ ה ְׁדריה.
ִ

עֲלי ז ְׁבחי ְׁת ִמידיה
וְׁעַ ל חלּול כְׁ לי היכל

ּופ ְׁדיֹוני ְׁבכֹוריה
ִ
ּומזְׁ בחַ ְׁקטֹוריה.
ִ

עֲלי טפי ְׁמלכיה
וְׁעַ ל י ְׁפים אֲ שר ח ַשְך

ְׁבני דוִד ּגְׁ ִביריה
ְׁבעת סרּו כְׁ תריה.

עֲלי כבֹוד אֲ שר ּגלה
וְׁעַ ל לֹוחץ אֲ שר לחַ ץ

ְׁבעת ח ְׁרבַ ן ְׁד ִביריה
וְׁשם ַש ִקים חֲ גֹוריה.

עֲלי מחַ ץ וְׁרב ַמכֹות
וְׁעַ ל נפּוץ אֱ לי סלַ ע

אֲ שר הֻ כּו נְׁ זִ יריה
ֲעוִיליה נְׁ עריה.

עֲלי ש ְׁמחַ ת ְׁמ ַשנְׁ איה
חֹורין
וְׁעַ ל עּנּוי ְׁבני ִ

ְׁבש ְׁחקם עַ ל ְׁשבריה
נְׁ ִדיביה ְׁטהֹוריה.

עֲלי פ ַשע אֲ שר עוְׁתה
וְׁעַ ל צ ְׁבאֹות ְׁקהליה

ְׁסלֹול דרְך אֲ שּוריה
ְׁשזּופיה ְׁשחֹוריה.

עֲלי קֹולֹות ְׁמח ְׁרפיה
וְׁעַ ל רגְׁ ַשת ְׁמג ְַׁדפיה

ְׁבעת ַרבּו ְׁפגריה
ְׁבתֹוך ִמ ְׁשכַן חֲ צריה.

עֲלי ש ְׁמך אֲ שר חֻ לַ ל

ְׁב ִפי קמי ְׁמצריה

וְׁעַ ל תחַ ן יְׁצַ ּוְׁ חּו לְך

ּוש ַמע אֲ מריה.
ְׁקשֹוב ְׁ

אֱ לי צּיֹון ועריה

כמֹו אשה בציריה

וכבתּולה חגּורת שק על בעל נעּוריה

עַ ל ֵ֣אלֶה אֲ ִּ ֵ֣ני בֹוכִּ ָָּ֗יה
ע ִּ ִ֤יני עינִּ י֙ ֵֹ֣י ְרדָ ה ַּ֔ ַמיִּם
ִּ ִּֽכי ָר ַ ַ֥חק ִּמ ֶ ֶּ֛מנִּ י
ְמנ ֵַ֖חם מ ִּ ֵ֣שיב נ ְַפ ִּ ִׁ֑שי
**********************************************************************

עַ ל נְ הָ רֹות נְ הָ רֹות בָ בֶ ל,
ָשם י ַָשבנּו גַם
בָ כִּ ינּו בָ כִּ ינּו
ְבזָכְ רנּו ְבזָכְ רנּו
ְבזָכְ רנּו אֶ ת צִּ יֹון.
By the waters, the waters of Babylon
We lay down and wept, and wept, for thee Zion
We remember thee, remember thee, remember thee Zion
**********************************************************************

ִּש ְפכִּ י כַמַ יִּם לִּ יבך נֹוכַח ְפני ה'

אלִּ י ,אלִּ י
ֶשל ֹא ִּיּגָמר לְ עֹולָם
הַ חֹול וְהַ יָם
ִּר ְשרּוש ֶשל הַ מַ יִּם

ְב ַרק הַ ָשמַ יִּם
ְת ִּפלַת הָ אָ דָ ם
**********************************************************************

קּומי רֹנִּ י ,רֹנִּ י בַ ַל ְילָה
ִּ
רֹנִּ י בַ ַל ְילָה לְ ר ֹאש אַ ְשמֻ רֹות
ִּש ְפכִּ י כַמַ יִּם
כַמַ יִּם לִּ בְך
ֹנכַח ְפני ה'
**********************************************************************

ְרּוש ָל ִּם
ִּאם אֶ ְשכָחְך י ָ
ִּת ְשכַחִּ ,ת ְשכַח ִּת ְשכַח י ְִּמינִּ י.
ִּת ְדבַ ק לְ שֹונִּ י לְ ִּחכִּ י
ִּאם ל ֹא אֶ זְ כְ רכִּ י:
ְרּוש ַל ִּם
ִּאם ל ֹא אַ ֲעלֶה אֶ ת י ָ
עַ ל ר ֹאש ִּש ְמחָ ִּתי.

**********************************************************************

יבנּו הויה
הֲ ִש ֵ֨ ֵׁ
ֵׁא ֵֶּ֨לי ָ֙ך ְ ְֽונ ָׁ֔שּובָ ה

חַּ ֵׁ ֵּ֥דש י ֵׁ ֵָ֖מינּו כְ ֶּ ְֽקדֶּ ם׃

