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 ִקינָה הִיא וְקוֹנְנוּהָ
קווים למסורת פיוטי הקינה

ד"ר יהושע גרנט

שיעור 1: ימי 'בין המצרים' בראי הפיוט
שבעתא לשבת 'דברי' ליניי 

דִּבְֵרי  אִיׁש נָבִיא / אֲשֶר נְבוּאָתוֹ אֵל הֵיבִיא
ַּח עָלַי לְבָבִי   אֶזְכְָּרה וְאַזְכִּיָרה כְאֵיבִי / וְיִׁש

  טְָרפַנִי כְלָבִיא / בְּאֵימָה אוֹיְבִי / בְּאָמְִרי לָעֵץ אַתָּה אָבִי
 

ָּבָר אֶחָד / וּבִימֵי יְִרמִיָּהוּ לֹא נִימְצָא אֶחָד   בִּימֵי רוֹעֶה אֶחָד / לֹא נָפַל ד
  בעוֹזֵר וּמָגֵן יְיָ אחָד

]... מגן אברהם[ ברוך   
 

ֹ ּ  בֶּן יוֹמוֹ / נִיתְנגַבָּא וְהוֹכִיחַ לְעַמּו יְִרמִיָּהו
ֹ עוֹדוֹ בִּימְעַי אִמּוֹ / הַקְָדּׁשָתוֹ הָיְתָה עִימּו  

ֹ   וְהִילְעִיגוּ לְנָואֳמוֹ / אַנְׁשֵי ׁשְלוֹמוֹ / וְקִילֵּל וְאֵיַרר אֶת יוֹמו
 

ָּׁש מַגְלֶה / עַד תֹּאמַר קוּמוּ וְנַעֲלֶה   מֹׁשֶה מִמִּצְַריִם מַעֲלֶה / וְיְִרמִיָּהוּ מִבֵּית מִקְד
  מַטְלִיל ְרדוּמִים ּפָנֶיךָּ נְחַלֶּה

]...  מחיה המתים[ ברוך    
 

גֶּיזַע זוֹנָה / נִיבָּא עַל עַם אֲשֶר זָנָה בֶּן 
וְעִיר ּפְָרזוֹת הוֹנָה / אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה  

  וְצוְֹרָרהּ בַּאֲנִינָה / אוֹתָּהּ הִיזְנָה / וְנִיתַּן הַיֶלֶד בַּזּוֹנָה
 

ָּבָר אֶחָד / וּבִימֵי יְִרמִיָּהוּ לֹא נִמְצָא אֶחָד   בִּימֵי רוֹעֶה אֶחָד / לֹא נָפַל ד
נוָֹרא וְקָדוֹׁש יְיָ אֶחָד  

]... האל הקדוש[ ברוך   
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ֹ ָדאַג לוֹ / עַל חֶלְקוֹ וְגוָֹרלו  ּ חִלְקִיָּהו
ֹ   וְנָהָה בְּכָל גְּבוּלוֹ / עַל בֵּן אֲׁשֶר נוֹלַד לו

ֹ ְּלוֹ / מַר הֵימַר לוֹ / וְחָזוּת קָׁשָה ֻהוגַּד לו   כִּי עַד לֹא גִיד
 

ָּׁש מַגְלֶה / עַד תֹּאמַר קוּמוּ וְנַעֲלֶה   מֹׁשֶה מִמִּצְַריִם מַעֲלֶה / וְיְִרמִיָּהוּ מִבֵּית מִקְד
נוֹתֵן מְנוּחָה ּפָנֶיךָ נְחַלֶּה  

]... מקדש השבת[ ברוך    

מִן הַכֹּהֲנִים  הַמְבְָרכִים / אֶת קְהַל הַמְבוָֹרכִים
ונּוּ עֲָרכִים / וּפָץ קְלָלוֹת לִיבְרוּכִים   אֵיךְ ׁשֻ

ְּבִָרים הֲפוּכִים / יָׁשְבוּ בוֹכִים / גַּם נְבוֹכִים   וּבְׁשוּר מְלָכִים / ד
 

ָּבָר אֶחָד בִּימֵי רוֹעֶה אֶחָד / לֹא נָפַל ד  
  וּבִימֵי יְִרמִיָּהוּ לֹא נִמְצָא אֶחָד / רוֹצֶה עֲבוָֹדה יְיָ אֶחָד

]... שאותך ביראה נעבוד[ ברוך   
 

וּבִיגְבוּל עִיר / בִּיזּוּהוּ ַרב עִים צָעִיר אֲׁשֶר בַּעֲנָתוֹת 
וְכָל חֲמָתוֹ אֵל הֵיעִיר / וּבְהֵיכָלוֹ אֵׁש הִיבְעִיר  

ֹ קֶֶרץ מִצָּפוֹן מַבְעִיר / בָּא בָ]א וְהִ[יסְעִיר / וּבִימְחִי קָבֳלו  
הָבְקְעָה הָעִיר  

 
ָּׁש מַגְלֶה/ עַד תֹּאמַר קוּמוּ  מֹׁשֶה מִמִּצְַריִם מַעֲלֶה / וְיְִרמִיָּהוּ מִבֵּית מִקְד   

וְנַעֲלֶה  
אֵל טוֹב וּמֵיטִיב ּפָנֶיךָ נְחַלֶּה  

]...הטוב לך להודות[  ברוך   

זְבוּל נַעֲשָׂה / וּכְבוֹד ׁשְכִינָה עָלָיו נֶחֱסָה בְּאֶֶרץ בִּנְיָמִין 
וְעֵת מַסֵּיכָה בּוֹ נִיכְנָסָה / כָּבוֹד נַעֲלָה וְנִיתְכַּסָּה  

כִּי כְּמוֹ כִיעָסָה / כֵּן הָוכְעָסָה / וְנִיתְּנָה לִמְאִיסָה וְלִמְׁשִיסָּה  
 

ָּבָר אֶחָד בִּימֵי רוֹעֶה אֶחָד / לֹא נָפַל ד  
וּבִימֵי יְִרמְיָהוּ לֹא נִמְצָא אֶחָד / מְנַחֲמֵינוּ בַׁשָּלוֹם יְיָ אֶחָד  

]... עושה השלום[ ברוך   
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רבי יהודה הלוי, נשמת ילד בחוץ, פיוט נשמת לשבת חזון 
ְ תְּיַחֲָדך יֶלֶד בַּחוּץ בַּגָּלוּת אֶל בֵּית אָבִיו כּוֹסֵף  נִׁשְמַת 

יוֹם ׁשָפְכוֹ שִׂיחַ אֵלַי יֵאָסֵף  
יֶחֱנַן יְיָ צְבָאוֹת אֶת ׁשְאִֵרית יוֹסֵף  

 
ְ ְָּרך תְּהַד  ֹ הַנִּכְנָעִים מִּפְנֵי אוֹיֵב וְהַנְִּדקִָרים בְּחְַרבּו נִׁשְמַת 

ֹ הֵם הַמּוּצָאִים מִבֵּית הַמֶּלֶךְ וּמְסִבּו  
ֹ הָיוּ בַגּוֹיִים כִּכְלי אֵין חֵפֶץ בּו  

 
ְ תְּוַעֲָדך וָלָד כְּבֵדוֹ בְּחֵץ חֲטָאָיו מְֻפלָּח  נִׁשְמַת 

וְיִכָּנַע לִפְנֵי אוֹיֵב כִּי נִזְרוֹ מֵעָלָיו מְגֻלָּח  
וְהָיָה כְעוֹף נוֵֹדד קֵן מְׁשֻלָּח  

ְ תְַּדגְּלָך דּוֹמֶה לִקְאַת מְִדבָּר וְיוֹׁשֵב מְׁשוֹמֵם  נִׁשְמַת 
ְּנֵי מִתְקוֹמֵם וֵה לֵבָב צוֹעֵק מִפ ְּ ד  

ְּחֵנִי שָׂמַנִי ׁשוֹמֵם ָרכַי סוֵֹרר וַיְפַׁש ְּ ד  
 

ְ תְּהוָֹדך הָעָם הַצּוֹפֶה צְִרי סְלִיחָה לִמְעָלָיו  נִׁשְמַת 
הָאוֹמְִרים וְאִלּוּ פִינוּ מָלֵא ׁשִיָרה כַּיַָּם וּמְצוּלָיו  

וּלְׁשוֹנֵנוּ ִרנָּה כַּהֲמוֹן גַּלָּיו.  
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שיעור 2: אבלו של גלגל המזלות: בין פיוט לפסיפס
קינה המבוססת על איכה, מחזור נירנברג

זכור ה' מה היה לנו, קינה המבוססת על איכה
ּ. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ: זְכוֹר יְיָ מֶה הָיָה לָנוּ אוֹי. הַבִּיטָה וְּראֵה אֶת חְֶרפָּתֵנו

נַחֲלָתֵנוּ נֶהֶפְכָה לְזִָרים אוֹי. בָּתֵּינוּ לְנָכְִרים. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ:
יְתוֹמִים הָיִינוּ וְאֵין אָב אוֹי. אִמּוֹתֵינוּ מְקוֹנְנוֹת בְּחֶֹדׁש אָב. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ:

ּ. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ: תִינוּ אוֹי. כִּי נִסּוּךְ הַמַּיִם בָּזִינו מֵימֵינוּ בְּכֶסֶף שָׁ
ּ. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ: עַל צַוָּאֵרנוּ נְִרָדּפְנוּ אוֹי. כִּי שִׂנְאַת חִנָּם ָרָדפְנו

וּר צָדוּנוּ כְּצַיָּד. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ: מִצְַריִם נָתַנּוּ יָד אוי. וְאַּשׁ
אֲבֹתֵינוּ חָטְאוּ וְאֵינָם אוי. וַאֲנַחְנוּ סוֹבְלִים אֶת עֲוֹנָם. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ:

ּ. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ: ַּלְנו לּוּחַ עֲבִָדים בִּט לוּ בָנוּ אוי. כִּי שִׁ ְׁ עֲבִָדים מָש
ּ. אוֹי מֶה הָיָה לָנוּ: נוּ נָבִיא לַחְמֵנוּ אוי. כִּי קָפַצְנוּ מֵעָנִי יֵָדינו ֵׁ בְּנַפְש

]...[

אז בחטאינו, קינה קדומה, בלתי מחורזת, המבוססת על שנים עשר המזלות

ָרה  ְׁ אָז בַּחֲטָאֵינוּ חַָרב מִקְָדּׁש וּבַעֲוֹנוֹתֵינוּ נִשְַׂרף הֵיכָל. בְּאֶֶרץ ֻחבְָּרה לָהּ קָש
מַיִם נָשְׂאוּ קִינָה: עד אנה: ָּׁ ֵּד. וּצְבָא הַש מִסְפ

ם.  רוּן חָפוּ רֹאשָׁ בְטֵי יַעֲקֹב. וְאַף מַזָּלוֹת יִזְּלוּ ִדּמְעָה. ִדּגְלֵי יְֻשׁ גַּם בָּכוּ בְּמֶֶרר שִׁ
ְּנֵיהֶם. עד אנה: וְכִימָה וּכְסִיל קְָדרוּ פ

מַע  ְׁ מַע אֵל. צָעֲקוּ בָנִים וְלֹא עָנָה אָב. וְקוֹל הַתֹּר נִש הֶעְתִּירוּ אָבוֹת וְלֹא שָׁ
ֹזֶן. עד אנה: ָּה א בַּמָּרוֹם. וְרוֹעֶה נֶאֱמָן לֹא הִט

מֶׁש  ֶּׁ ךְ הַש ַׁ מַיִם גַּם הֵם שַׂק הוּשַׂם כְּסוּתָם. חָש ָּׁ זֶַרע קֶֹדׁש לָבְׁשוּ שַׂקִּים. וּצְבָא הַש
וְיֵָרחַ קַָדר. וְכוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת אָסְפוּ נָגְהָם. עד אנה:

מִיעַ ׁשוֹר  ְׁ ּ. יְלָלָה הִש טָלֶה ִראׁשוֹן בָּכָה בְּמַר נֶפֶׁש. עַל כִּי כְבָשָׂיו לָטֶבַח הוּבָלו
ּ. עד אנה: בַּמְּרוֹמִים. כִּי עַל צַוָּאֵרנוּ נְִרַדּפְנוּ כֻּלָּנו

ֹּל סְַרטָן.  ַּךְ כַּמַּיִם. לָאֶָרץ בִּקֵּׁש לִפ פ ְׁ כּוֹכַב תְּאוֹמִים נְִראָה חָלוּק. כִּי ַדּם אַחִים נִש
ְּנֵי צָמָא. עד אנה: כִּי נִתְעַלַּפְנוּ מִפ

אֲגָתֵנוּ לֹא עָלְתָה לַמָּרוֹם. נֶהְֶרגוּ בְתוּלוֹת וְגַם  ְּנֵי אְַריֵה. כִּי שַׁ מָרוֹם נִבְעַת מִפ
ָּנֶיהָ. עד אנה: בַּחוִּרים. כִּי עַל כֵּן בְּתוּלָה קְָדָרה פ

סִבֵּב מֹאזְנַיִם וּבִקֵּׁש תְּחִנָּה. כִּי נִבְחַר לָנוּ מָוֶת מֵחַיִּים. עַקְָרב לָבַׁש פַּחַד וְּרעָָדה. 
ּ. עד אנה: פָטָנוּ צוֵּרנו כִּי בְּחֶֶרב וּבְָרעָב שְׁ

 .ּ נו ּ. צָפוּ מַיִם עַל רֹאשֵׁ ת לֹא נִתַּן לָנו ֶׁ ַּלְגֵי מַיִם הוִֹרידוּ ִדּמְעָה כַּנַּחַל. כִּי אוֹת בַּקֶּש פ
וּבְִדלִי מָלֵא חִכֵּנוּ יָבֵׁש. עד אנה:

לוּ יַלְֵדּיהֶן.  ְּׁ ּ. ַרחֲמָנִיּוֹת בִּש ֹּאתֵינו קֵַרבְנוּ קְָרבָּן וְלֹא נִתְקַבֵּל. וּגְִדי פָּסַק שְׂעִיר חַט
וּמַזַּל דָּגִים הֶעֱלִים עֵינָיו. עד אנה:
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ּ. תְּקַנֵּא לְצִיּוֹן קִנְאָה  כַּח כָּל צְִדקוֹתֵינו ַדּי שִׁ בָּת בְּלִבּוֹת ׁשוֹבָבִים. שַׁ כַחְנוּ שַׁ שָׁ
גְּדוֹלָה. וְתָאִיר לְַרבָּתִי עָם מֵאוֹר נָגְהֶךָ:

אז בחטאינו, קינה קדומה, בלתי מחורזת, המבוססת על שנים עשר המזלות
וּבַעֲוֹנוֹתֵֽינוּ נִשְַׂרף הֵיכָל: ָּׁש  אָז בַּחֲטָאֵֽינוּ חַָרב מִקְד

ַֽיִם נָשְׂאוּ קִינָה: וּצְבָא הַׁשָּמ בְּעִיר ׁשֶֻחבְָּרה־לָּהָּ קָׁשְָרה מִסְּפֵד 
וְאַף מַזָּלוֹת יִזְּלוּ ִדמְעָה: גַּם בָּכוּ בְמָָרה ׁשִבְטֵי יֲעֲקֹב 

כִּימָה וּכְסִיל קְָדרוּ פְנֵיהֶם: גְלֵי יְׁשֻרוּן חָפוּ רֹאׁשָם  ִּ ד
זָעֲקוּ בָּנִים וְלֹא־עָנָם: הֶעֱתִֽירוּ אָבוֹת וְאֵל כְּלֹא ׁשוֹמֵֽע ַ 

רוֹעֶה נֶאֱמָן לֹא הִּטָה אֹֽזֶן: וְקוֹל הַתּוֹר נִׁשְמַע בְּמָָרה 
ַֽיִם שַׂק הוּׁשַת כְּסוּתָם: וּצְבָא הַׁשָּמ ֶַֽרע קֶֹֽדׁש לָבְׁשוּ שַׂקִּים  ז

ָֽם: ִֽים אָֽסְפֽוּ נָגְה וֹכָב וְכֽ חָׁשַךְ הַשֶּֽׁמֶׁש וְיֵָרֽחַ קַָדר 
ָֽלוּ: עַל־כּי כְבָשָׂיו לַטֶּֽבַח הוּב טָלֶה ִראׁשוֹן בּוכֶה בְמַר נֶֽפֶשׁ 

עַל־כֵּן  בְּכוֹר ׁשוֹר ׁשַחֽוּ קְָרנָיו: ִֽיעַ ׁשוֹר בַּמְּרוֹמִים  יְלָלָה הִׁשְמ
ַֽיִם: כִּי־ַדם אַחִים נִׁשְּפַךְ כַּמּ עַס  ַֽ ּ כּוֹכַב תְּאוֹמִים חָלָה מִכ

כּי־הִתְעַלְּפוּ צִחֵי צָמָא: ֶָֽרץ בִּקֵּׁש לִנְּפֹל סְַרטָן  לָא
כִּי־ׁשאֲגָתֵֽנוּ עָלְתָה לַמָּרוֹם: מָרוֹם נְִרעַׁש מִּקּוֹל אְַריֵה 
עַל־כֵּן בְּתוּלָה קְָדרוּ פָנֶֽיהָ: נֶהְֶרגוּ בְתוּלוֹת גַּם־בַּחוִּרים 

כִּי־נִכְַרע לָֽנוּ כַּף מָֽוֶת מֵחַיִּים: סִבֵּב מֹאזְנַֽיִם וּבִקֵּׁש תְּחִנָּה 
ינוּ: כִּי־בְעַקְַרבִּים יִסְּרֽוּנוּ צֵָרֽ ַֽחַד וְּרעָָדה  עַקְָרב לָבְׁשָה ּפ
ַָּרֽךְ קַׁשְתּֽוֹ כְּאוֹיֵֽב: כִּי־צוּר ד ת נֶהֶפְכוּ לְאָחוֹר  שֶׁ ֶּֽ ּפְנֵי הַק

וּמִבְּלִי ְדלִי מָלֵא חִכֵּֽנוּ יָבֵׁש:  ּ ְּלִי כִּי־צָֽפוּ מַֽיִם עַל־רֹאשֵֽׁנו צַָרח ד
כִּי־גְִדי נִגְַדּע וּשְׂעִיר הַחַּטָאת: קוֹל גְִּדי נִׁשְמַע לְהַפְסִיק קְָרבָּן 

ַֽזְנוּ בִּמְצוָּדֽה ָרעָֽה: כִּי־כַדָּגִים נֶאֱח ָרגַז וּפָחַד מַזַּל דָּגִים 
ַּי מְסָָרֽנוּ בְּיַד צָר וְטִלְטְלָֽנוּ: ׁשַד  ּ לְנו ַֽ ַֽחְנוּ מוֹעֵד וְׁשַבָּת בִּּט ׁשָכ

יהָ  ֶֽ ֽבְתִּי אֵל יִם שַׁ ַֽ תֹּאמַר לִירוּׁשָל תְּמַהֵר גְֻּאלָּה תָּחִיׁש יְשוּעָה 
בְַּרחֲמִים:  
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שיעור 3: אֶהְפְכָה וְאְֶתהַפְּכָה כְּאוֹפָן בְּמִלַּי:
מאוצר הקינות הקלירי

אאדה עד חוג שמים )קטע(
ַֽיִם·  יִם· אַאֲלֶה אִתִּי שָׂא מַֽיִם· אָאוֹר יוֹם מַחֲִריבִי פַעֲמ אֶאֱדֶה עַד־חוּג ׁשָמַֽ
יִם:  אַבְחִין בִּבְכִי לֵיל מְִדבָּר· אֶבְחֲנָה לֵיל מִלֵּיל  ֵ֤ן רֹאׁשִי֨ מַ֔ י־יִתּ אֶתְרוֹנֵן מִֽ

ָּׄר: י־יִתְּנֵ֣נִי בַמִּדְב וּמְִדבָּר מִמְִּדבָּר· אֲבַכֶּה אִתִּי עוֹלַת מְִדבָּר· אֶׁשְאַג מִֽ

ַּֽיִת·  ַֽיִת· אֶגְרֹם ׁשֶיֹּאמַר בַּֽעַל הַב יִת· אֲגֶָרה־בִי כָּל־בְּנֵי ב ַֽ אֶגְוַע וְאֶנָּׁשֵל כְּנֹֽקֶף ז
ֵֽהוּ· אֵדְעָה מִלִּים בָּם  ׁיִת: אֶדְוֶה בְכָל־לֵב לְהַמְצ יר שָֽ י־יִתְּנֵ֜נִי ׁשָמִ֥ אֵָרׁשֶה מִֽ
ֵ֑הוּ: עְתִּי וְאֶמְצָא י־יִתֵּ֣ן יָ֖דַֽ ֵֽהוּ· אֶקְָרא מִֽ ֵֽהוּ· אֶדְאַג רוֹעֶה וְלֹא־אֶמְצָא לְאַמְּצ

אֶהְפְכָה וְאֶתְהַּפְכָה כְּאוֹפָן בְּמִלַּי· אֶהְגֶהּ ּפָנִים בְּפָנִים לְתַנּוֹת עֲמָלִי· אָהֲהוּ 
י: אֽוַֹרח  ָּ֑ ָֽתְב֣וּן מִל ּ ֵ֣ן אֵ֖פוֹ וְיִכ י־יִתּ יחַ מִֽ חֶֶֽרס וְסַֽהַר מִלְּהַגִּֽיהַּ לְמוּלַי· אַצְִרֽ

יעַ בְּבִצְעִי וּמַעֲלִי· אוּמְלְלוּ מַזָּלוֹת בְּקְָרעִי מְעִילִי·  מִׁשְּפְטֵי גוֹנְבֵי עֱלִי· אוִֹדֽ
י: ִׄ עַֽ ל ֵ֤ י| ׁשֹ֘מ ִ֨ י יִתֶּן־ל אָפֽוּנָה מִ֤

 

אויל כהכניס תרף )קטע(
אֱוִיל כְּהִכְנִיס תְֶּֽרף בַּהֵיכָל · בְָּרחָה ׁשְכִינָה בְּזָוִיּוֹת הֵיכָל:

בְָּרחָה מֵהֵיכָל לָעֲזָָרה בִּמְבוּכוֹת · וְָראֲתָה הַנָּׁשִים תַּמּוּז מְבַכּוֹת: 

ֹוָה֙: דָּאַת  ל יְה ַ֤ ֶֽתַח עַל־תְּנַאי · וְָראֲתָה אֲחֵֹ֨ריהֶ֜ם אֶל־הֵיכ גָּלְתָה מֵעֲזָָרה לַּפ
ים: ִׄ ים עֵצ ִ֣ ֶֽתַח לְָרחוֹב מִן־הַנִּאוּצִים · וְָראֲתָה הַבָּנִ֞ים מְלַקְּט מִּפ

ּ֖וֹת: וּמִן־הַגַּגּוֹת  ים עַל־הַגַּג ִ֥ הָלְכָה מְֵרחוֹב לְפִנַּת הַגַּגּוֹת · וְָראֲתָה מִׁשְתַּחֲו
ַ֣ת ׁשוֹמְר֔וֹן: לְחוֹמָה נָָֽדה בְּחָרוֹן · וְָראֲתָה נִׁשְבָּעִים֙ בְּאַׁשְמ

ֵ֥י שֶָׂדה:  ל תַּלְמ ים עַ֖ ּ֔ ִ זָֽזָה וְנָָֽדה מֵחוֹמָה לְשֶָׂדה · וְָראֲתָה מִזְבְּחוֹתָם֙ כְּגַל
ֶָּׂדה אֶל־הֶהִָרים · וְָראֲתָה זוֹבְחִים עַל־הֶהִָרים: חָזְָרה מִש

טָֽסָה מִן־הֶהִָרים אֶל הַגְּבָעוֹת · וְָראֲתָה מְקַּטְִרים עַל־הַגְּבָעוֹת:
ָּו֙ ׁשָ֣בְרוּ עֹ֔ל: יָצְאָה מִן־הַגְּבָעוֹת אֶל־הַגְּדוֹלִים לִנְעֹל · וְָראֲתָה כִּי־הֵ֤מָּה יַחְד
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איכה אהובים נאמנים
אֵיכָה  אֲהוּבִים  נֶאֱמָנִים ·   אָבְדוּ  בְיַד  מְעַנִּים ·   בָּנַי   ֵרעַי

אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי:  
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה גְּאוּלֵי בְּחֵילִי · גָּלוּ מִזְּבוּלִי · דּוַֹדי ֵרעַי 
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה הֲמוֹנִים · ֻהגְלוּ מִמְּעוֹנִים · וּמַאֲמִינַי ֵרעַי 
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה זַכִּים · זוֹלְלוּ בְּיַד זוֹעֲכִים · חֲבִיבַי ֵרעַי 
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה טָפִים · טָֹרֽפוּ בְּיַד טוְֹרפִים · יְִדיַדי ֵרעַי 
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה כֹּהֲנַי · כָּלֽוּ בְּיַד מְעַנַּי · לְקוּחַי ֵרעַי 
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה מַאֲמִינִים · ֻמגְּרוּ בְּיַד מוֹנִים · נְגִיַדי ֵרעַי 
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה סְגֻלִּים · ֻסלְּפוּ בְּיַד סְכָלִים · עֲמוּסַי ֵרעַי 
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: זוִּרים · ּפֻלְּצוּ בְּיַד זִָרים · צְנוּעַי ֵרעַי  אֵיכָה פְּ
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: עוּ בְּיַד קְֵדׁשִים · ְרחוּמַי ֵרעַי  ּֽ ָ אֵיכָה קְדוֹׁשִים · ֻקל
אֶבְכֶּה בְּמַר נַפְׁשִי: אֵיכָה ׁשְלֵמִים · ׁשֻכְּחוּ בְּיַד אֲׁשֵמִים · תְּמִימַי ֵרעַי 
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שיעור 4: על 'ציון הלא תשאלי' ועל ה'ציונים'
'ציון הלא תשאלי' לריה"ל – קטעים 

ְ דּוְֹרׁשֵי ׁשְלוֹמֵךְ וְהֵם יֶתֶר עֲָדָריִך  ְ צִיּוֹן הֲלֹא תְּׁשְאֲלִי לִׁשְלוֹם אֲסִיָריִך
ְ ָרחוֹק וְקָרוֹב שְׂאִי מִכֹּל עֲבָָריִך מִיָּם וּמִזְָרח וּמִצָּפוֹן וְתֵימָן ׁשְלוֹם 

ְ חְֶרמוֹן וְנִכְסָף לְִרְדתָּם עַל הֲָרָריִך ְּמָעָיו כְּטַל־  וּׁשְלוֹם אֲסִיר תַּאֲוָה, נוֹתֵן ד
ְ ׁשִיבַת ׁשְבוּתֵךְ אֲנִי כִנּוֹר לְׁשִיָריִך לִבְכּוֹת עֱנוֹתֵךְ אֲנִי תַנִּים וְעֵת אֶחֱלֹם 

]...[
ְ נִגְלוּ אֱלֹהִים לחוֹזַיִךְ וְצִיָריִך מִי יִתְּנֵנִי מְׁשֹוטֵט בַּמְּקוֹמוֹת אֲׁשֶר 

ְ אָנוּד לְבַתֵּר לְבָבִי בֵּין בְּתָָריִך מִי יַעֲשֶׂה לִּי כְנָפַיִם וְאְַרחִיק נְדֹד 
ְ נַיִךְ מְאֹד וַאֲחוֹנֵן אֶת עֲפָָריִך ַּי עֲלֵי אְַרצֵךְ וְאְֶרצֶה אֲבָ־  אֶּפֹל לְאַפ

ְ תַּּטַח בְּחֶבְרוֹן עֲלֵי מִבְחַר קְבָָריִך אֶבְכֶּה בְעָמְִדי עֲלֵי קִבְרוֹת אֲבוֹתַי וְאֶׁשְ־ 
ְ עֵָדךְ וְאֶׁשְתּוֹמְמָה אֶל הַר עֲבָָריִך אֶעְבֹר בְּיַעְֵרךְ וְכְַרמִלֵּךְ וְאֶעְמֹד בְּגִלְ־ 
ְ אוִֹרים גְּדוֹלִים מְאִיַריִךְ וּמוָֹריִך הַר הָעֲבִָרים וְהֹר הָהָר אֲׁשֶר ׁשָם ׁשְנֵי 

ְ אַבְקַת עֲפֵָרךְ וְנֹפֶת צוּף נְהָָריִך ְּרוֹר  חַיֵּי נְׁשָמוֹת אֲוֵיר אְַרצֵךְ וּמִמָּר ד
ְ חְָרבוֹת ׁשְמָמָה אֲׁשֶר הָיוּ ְדבִיָריִך יִנְעַם לְנַפְׁשִי הֲלֹךְ עָרֹם וְיָחֵף עֲלֵי 

ְ בַיִךְ אֲׁשֶר ׁשָכְנוּ חְַדֵרי חֲָדָריִך בִּמְקוֹם אֲרוֹנֵךְ אֲׁשֶר נִגְנַז וּבִמְקוֹם כְּרוּ־ 
ְ חִלֵּל בְּאֶֶרץ טְמֵאָה אֶת נְזִיָריִך ֹז וְאַׁשְלִיךְ ּפְאֵר נִזְִרי וְאֶקֹּב זְמַן  אָג

ְ כִּי יִסְחֲבוּ הַכְּלָבִים אֶת כְּפִיָריִך אֵיךְ יֶעֱַרב לִי אֲכֹל וּׁשְתוֹת בְּעֵת אֶחֱזֶה 
ְ אְֶראֶה בְּפִי עוְֹרבִים ּפִגְֵרי נְׁשָָריִך אוֹ אֵיךְ מְאוֹר יוֹם יְהִי מָתוֹק לְעֵינַי בְּעוֹד 

ְ מָלְאוּ כְסָלַי וְנַפְׁשִי מַמְּרוָֹריִך כּוֹס הַיְגוֹנִים לְאַט הְַרּפִי מְעַט כִּי כְבָר 

ְ מֵאָז וּבָךְ נִקְׁשְרוּ נְפָׁשוֹת חֲבֵָריִך צִיּוֹן כְּלִילַת יֳפִי, אַהֲבָה וְחֵן תִּקְׁשְִרי 
ְ ְ, וּבוֹכִים עַל ׁשְבָָריִך עַל ׁשוֹמֲמוּתֵך ְ, וְהַכּוֹאֲבִים  ְּׂמֵחִים לְׁשַלְוָתֵך הֵם הַש

ְ אִיׁש מִמְּקוֹמוֹ אֱלֵי נֹכַח ׁשְעָָריִך ֵּךְ וּמִׁשְתַּחֲוִים  מִבּוֹר ׁשְבִי ׁשוֹאֲפִים נֶגְד
ְ מֵהַר לְגִבְעָה וְלֹא ׁשָכְחוּ גְֵדָריִך  ּ עְֶדֵרי הֲמוֹנֵךְ אֲׁשֶר גָּלוּ וְהִתְּפַזְּרו
ְ ֹז בְּסַנְסִנֵּי תְמָָריִך לַעְלוֹת וְלֶאְח הַמַּחְזִיקִים בְּׁשוּלַיִךְ וּמִתְאַמְּצִים 

ְ הֶבְלָם יְַדמּוּ לְֻתמַּיִךְ וְאוָּריִך ׁשִנְעָר וּפַתְרוֹס הֲיַעְַרכוּךְ בְּגְָדלָם וְאִם 

ְ אַיִךְ וְאֶל מִי לְוִיַּיִךְ וְׁשָָריִך אֶל מִי יְַדמּוּ מְׁשִיחַיִךְ וְאֶל מִי נְבִי־ 
ְ חָסְנֵךְ לְעוֹלָם לְדוֹר וָדוֹר נְזָָריִך יִׁשְנֶה וְיַחְלֹף כְּלִיל כָּל מַמְלְכוֹת הָאֱלִיל 

ְ ֹן בַּחֲצֵָריִך ּ יִבְחַר יְקֵָרב וְיִׁשְכ אִוֵּךְ לְמוֹׁשָב אֱלֹהַיִךְ וְאַׁשְֵרי אֱנוֹשׁ 
ְ אוֵֹרךְ וְיִבָּקְעוּ עָלָיו ׁשְחָָריִך אַׁשְֵרי מְחַכֶּה וְיַגִּיעַ וְיְִראֶה עֲלוֹת 

.ְ חָתֵךְ בְּׁשוּבֵךְ אֱלֵי קְַדמַת נְעוָּריִך ֹז בְּשִׂמְ־  לְִראוֹת בְּטוֹבַת בְּחִיַריִךְ וְלַעְל



9

ד"ר יהושע גרנטִקינָה הִיא וְקוֹנְנוּהָ: קווים למסורת פיוטי הקינה

פיוט 'ציון' אנונימי – פתיחה
ְ יוֹם הֶחֱִריבוּךְ מְשַׂנְאַיִךְ וּמוֹנָיִך  ְ צִיּוֹן, בְּהֶגֶה וְהִי אֶזְכֹּר יְגוֹנַיִך

ְ צִָרים עֲלֵי מַחֲמַד אַנְׁשֵי אֱמוּנָיִך  ּ ְ, בְּיוֹם גָּבְרו אֵין לִי מְנַחֵם עֲלֵי ׁשִבְֵרך
ְ ַרבּוּ אֲנָחוֹת וְנָסוּ כָל שְׂשׂוֹנָיִך אָהִים בְּנֶפֶׁש מְאֹד מָָרה וְאֶבְכֶּה מְאֹד, 

ְ חָׁשְכוּ מְאוֵֹרי הֲַדר נַפְׁשֵךְ וּפָנָיִך אֶמְאַס בְּעוּגָב וְקוֹל ׁשִיר וַאֲקוֹנֵן, בְּיוֹם 
ְ נֹפֶת וְצוּפִים וּמַן תַּחַת לְׁשוֹנָיִך  ,ּ בִּבְכִי שְׂאִי קוֹל לְעֵת דּוִֹדים אֲׁשֶר נִמְתְּקו

ְ עַל אוֹר מֹלוּכָה אֲׁשֶר חָׁשְכָה לְעֵינָיִך הִתְנַצְּלִי מֵעֲִדי, נֶזֶם וְחָח מַאֲסִי, 
ְ ֹן בֵּין אֲבֵלָיִך ּ מָרוֹם וְקָדוֹׁש, וְיִׁשְכ עַל יוֹם אֲׁשֶר תֶּחֱזִי הְַדַרת ּפְנֵי ׁשוֹכְנִי 

ְ כָּמוּס יְגַלֶּה לְעֵינֵךְ אֶל מְבִינָיִך ְ, וְסוֹד  דּוֵֹדךְ אֲׁשֶר מִלְּפָנִים יֶחֱׁשַק בָּך
ְ יוֹם נָסְעָה הַׁשְּכִינָה מִמְּכוֹנָיִך  ,ּ נִכְוָה לְבַב כָּל אֱנוֹׁש יוֹם צַר וְאוֹר קְָדרו
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שיעור 5: מאבל לנחמה בראי הפיוט
אש תוקד בקרבי – קטע 

יִם: בְּצֵאתִי מִמִּצְַרֽ אֵׁש תּוּקַד בְּקְִרבִּי · בַּעֲלוֹתִי עַל־לִבִּי 
ִַֽם: בְּצֵאתִי מִירוּׁשָל ִּֽיָרה  ִֽיָרה · לְמַֽעַן אַזְכ וְקִינִים אָע

יִם בְּצֵאתִי מִמִּצְַרֽ ִֽיר־מֹׁשֶה֟ · ׁשִיר לֹא־יִנָּׁשֶה  אָ֣ז יָׁש
ִַֽם בְּצֵאתִי מִירוּׁשָל הְיָה֙  ִֽ ִ֤י נ ה נְה ָ֨ וַיְקוֹנֵן יְִרמְיָה · וְנָה

]...[
יִם בְּצֵאתִי מִמִּצְַרֽ לְחָן וּמְנוָֹרה · וְכָלִיל וּקְטוָֹרה  ׁשֻ

ִַֽם בְּצֵאתִי מִירוּׁשָל ֶֽסֶל וּמַצֵּבָה  אֱלִיל וְתוֹעֵבָה · וּפ
יִם בְּצֵאתִי מִמִּצְַרֽ תּוָֹרה וּתְעוָּדה · וְסִדּוּר הָעֲבוָֹדה 

יִם: ַֽ ל ָׁ בְׁשוּבִי לִירוּש שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה · וְׁשוּבָה וְנוּחָה 
ָ֔הּ תּוָד֖ה וְק֥וֹל זִמְָרֽה:  ָּ֣צֵא ב ׂ֤וֹן וְשִׂמְחה֙ יִמ כַּכָּתוּב · שָׂש

יחַ נִיחוֹחַי · וְיוֹדֽוּךָ חַי  לְמַעֲנָךְ אֱלֹהַי · תֶּאֱגֹר נִדָּחַי · לִמְזוּזוֹת ּפְתָחַי · וְנַגִּיׁש זְבָחַי. ֵרֽ
ֵ֑ם לְמַ֖עַן אֲדֹנָֽי:  ָ֖ הַׁשָּמ ׁשְך ּֽ חַי · וְיְֵדעוּ כָל־חַי · כִּי־הֵם בְּנֵי אֵל־חַי: וְהָאֵ֣ר ּפָנֶ֔יךָ עַל־מִקְָד

'נחמו אבלה', פיוט נחמה למנחת תשעה באב מן הגניזה 
נַחֲמוּ / אֲבֵלָה נַחֲמוּ כָּל אֲבֵלֶיהָ

נַחֲמוּ / בָָּדד יוֹׁשֶבֶת לְהָסִיר בְִּדילֶיהָ
בְּנֶחָמָתָהּ / גִּילָה תִּבֵָּרא וִיׁשוּבוּן אֵלֶיהָ

לִַם וְקְִראוּ אֵלֶיהָ ָׁ ַּבְּרוֹ עַל לֵב ירוּש ד

ְָּרכֶיהָ אֲבֵלוֹת נַחֲמוּ / הֲרוּסָה אֲׁשֶר ד
נַחֲ>מוּ< / וְהָרימוּ קוֹל תְּמוּר קוֹל יְלָלוֹת

בְּנֶחָמָתָהּ / זְנוּחִים אֶזְכּוֹר וְאָׁשִיב לִגְבוּלוֹת
חַזְּקוּ יַָדיִם ָרפוֹת וּבְִרכַּיִם כּוֹׁשלוֹת

נַחֲמוּ / טְבוּעַת ׁשְעִָרים בְִּדבְֵרי סֵפֶר
נַחֲ>מוּ< / יְפֵה נוֹף כִּי לֹא תֵחָפֵר

בְּנֶחָ>מָתָהּ< / כָּל נוֹחַם אָחִיׁש שַׂק מִלְּהִתָּפֵר

לָתֵת לָהֶם ּפְאֵר תַּחַת אֵפֶרּ< / מְרוּדה וּׁשְכוּלָה לְנַחֲמָהּ
נַחֲ>מוּ< / נְקוּבָה אָחוֹת לֹא ֻרוחָמָה

בְּנֶחָ>מָתָהּ< / סָבִיב אֲנִי אֶהְיֶה לָהּ לְחוֹמָה
עֲנִיָּה סוֹעֲָרה לֹא נֻוחָמָה
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נַחֲ>מוּ< / ּפְרוּצָה כִּי בְסַּפִיר יֻוסָָּדה
נַחֲ>מוּ< / צִיּוֹן לָעַד תִּהְיֶה יְעוָּדה

בְּנֶחָ>מָתָהּ< / קוֹל יִׁשָּמַע בְּיִשְָׂראֵל וּבִיהוָּדה
ָרנִּי עֲקָָרה לֹא יָלָָדה

נַחֲ>מוּ< / ׁשוֹמֵמָה כִּי יֵׁש תִּקְוָה וָשֵׂבֶר
נַחֲ>מוּ< / ׁשְעֶָריהָ כִּי ֻחובַּׁש ׁשֶבֶר

בְּנֶחָ>מָתָהּ< / תָּרוּם וְתִנָּשֵׂא לְכָל עֵבֶר
תַּחַת הֱיוֹתֵךְ עֲזוּבָה וּשְׂנוּאָה וְאֵין עוֹבֵר

מקדושתא ליניי לשבת 'ותאמר ציון'
אָז לָעֲזוּבָה הַנְּפוּלָה בְּיַד צֶָריהָ // גַּם ׁשְכוּחָה וּׁשְדוָּדה גַָּדל ׁשְבֶָריהָ ה 

בְּמַר נֶפֶׁש צָָרחָה / כִּי כְבוֹד ׁשָחָה // בְִּדוְיוֹן לֵב אָנָחָה / וְכִפְלַיִם לָקָחָה  
גָּעָה בְּקוֹל מַר לְאְַרבַּע רוּחוֹת זְנָחַנִי // תמה בהרהור דאגה במאמר עניני  

ָדבְבָה עֲזָבַנִי ייֹי וַייֹי ׁשְכֵחָנִי // אִם אֶׁשְכָּחֵךְ יְרוּׁשָלַיִם תִּׁשְכַּח יְמִינִי  
)– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –(  

צָעֲקָה אֲיֻומָּה בְּמַר נֶפֶׁש / לָךְ בּוֵֹרא כָּל נָפֶׁש ז 

ּ מָשׂוֹשׂ לְיַׁשְבָה ְּ֗ צִיּוֹן ב לְמָנָה וַעֲזוּבָה  וַתֹּאמֶר אַ֗  
ונְחַל מִיוֹצְָרהּ ִּיץ תֻּ צִיּוֹן ד וַתֹּאמֶר גְּעוּלָה מְִדּבִיָרהּ   

צִיּוֹן וַעֲָדהּ בִּשְׂמָחוֹת וַעֲלִיצִים וַתֹּאמֶר הְָרמוּסָה בְּכַף עִָריצִים   
צִיּוֹן חֵן וָחֶסֶד לְפָנָיו במציאות וַתֹּאמֶר זְרוּיָה בְּאְַרבַּע קְצָווֹת   

צִיּוֹן יָפְיָהּ יָועֳצַם בַּהֲדוֹמִים וַתֹּאמֶר טְבוּעָה בְּלֵב יַמִּים   
צִיּוֹן לַהֲקָתָהּ יָבוֹאוּ מְהֵָרה  וַתֹּאמֶר כְּבוָּדּהּ וּמְיֻוקָָּרה   
צִיּוֹן נְתוּנָה לֶעָתִיד בְּצִבְיוֹן וַתֹּאמֶר מְעוּטָה בְִּריוְיוֹן   

צִיּוֹן עֲָדתָהּ יְַרגִּיׁשוּ בְּשִׂמְחָה וַתֹּאמֶר שְׂנוּאָה ׁשְכוּחָה   
צִיּוֹן צלחה בְּטָהֳָרה וּבִקְֻדוׁשָּה ה  ָׁ וַתֹּאמֶר ּפְחוָּדה וְּרטוּש  

צִיּוֹן ָרצִים אֵלֶיהָ בְּתוָֹדה וַתֹּאמֶר קְרוּאָה עַל ׁשֵם יְהוָּדה   
צִיּוֹן תָּבִיא אֵלֶיהָ הֲמוֹן לְֻאומִּים וַתֹּאמֶר ׁשְכוּחָה לְאֶֹרךְ יָמִים   

 ח  וְתִגָּלֶה מִׁשְמֵי מְרוֹמִים / וְתִגְאוֹל זֶַרע תְּמִימִים / וְתוֹׁשִיעֵם בִּתְׁשוּעַת 
 עוֹלָמִים / וְתַׁשְמִיעֵם נֶחָמוֹת /   וְתִגְאָלֵם מֵֻאומּוֹת / וְתִבְנֶה נְחָלוֹת 

ׁשוֹמֵמוֹת / וְתִתֵּן לָהֶם תְּקוּמוֹת / וְתָסִיר מֵהֶם מְִרמוֹת / וּתְטַהֲֵרם מִכָּל אֲׁשָמוֹת / וּתְכוֹנֵן 
ִּיׁשוּ בְתַעֲצוּמוֹת / קוְֹראִים לְנוֹתֵן נְׁשָמוֹת  יְרוּׁשָלִַם חוֹמוֹת חוֹמוֹת / וְיַעֲִריצוּ בִנְאִימוֹת / וְיַקְד

ככתׄ וקרא זה וגׄ


