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The "Feel" of Tishngah BeAb Among Sephardim

. איכה א:א-ו2
ַבַּלּיְָלה ִתְבֶכּה ָבּכֹו (ב) ָלַמס: ָהיְָתה ַבְּּמִדינֹות ָׂשָרִתי ַבּגֹויִם ַרָבִּתי ְכַּאְלָמנָה ָהיְָתה ָעם ַרָבִּתי ָהִעיר ָבָדד יְָׁשָבה ֵאיָכה (א)
ִהיא ֲעבָֹדה ּוֵמרֹב ֵמעֹנִי יְהּוָדה ָּגְלָתה (ג) ְלאֹיְִבים: ָלּה ָהיּו ָבּה ָבּגְדּו ָכּל־ֵרֶעיָה ִמָכּל־אֲֹהֶביָה ְמנֵַחם ֵאין־ָלּה ֶלֱחיָּה ַעל ְוִדְמָעָתּה
ׁשֹוֵמִמין ָכּל־ְׁשָעֶריָה מֹוֵעד ָבֵּאי ִמְבִּלי ֲאֵבלֹות ִצּיֹון ַדְּרֵכי (ד) ַהְּמָצִרים: ֵבּין יגּוָה ִהּשִׂ ָכּל־רְֹדֶפיָה ָמנֹוַח ָמְצָאה Lא ַבּגֹויִם יְָׁשָבה
ָהְלכּו עֹוָלֶליָה רֹב־ְּפָׁשֶעיָה ַעל הֹוגָּה ִכּי־יְקָֹוק ָׁשלּו אֹיְֶביָה ְלרֹאׁש ָצֶריָה ָהיּו (ה) ַמר־ָלּה: ְוִהיא ּנּוגֹות ְבּתּוLֶתיָה נֱֶאנִָחים ֲֹּהנֶיָה כ

ְׁשִבי ִלְפנֵי־ָצר: (ו) ַוּיֵֵצא [מן־בת] ִמַבּת־ִצּיֹון ָכּל־ֲהָדָרּה ָהיּו ָׂשֶריָה ְכַּאּיִָלים Lא־ָמְצאּו ִמְרֶעה ַוּיְֵלכּו ְבLא־כַֹח ִלְפנֵי רֹוֵדף:

)1867. ספר שפתי צדיקים, עמוד קל"ה - יצחק ליסר (3
: ִמָּכל-ַהֵּלילֹות ַהּזֶה . ַהַּליָלה ַמה-ּנְִׁשַּתּנָה . ְׁשֵאלֹות ִמֶּכם ֶאְׁשַאל . ְקדֹוָׁשה ֵעָדה ַמּצֹותמהֲאֵליֶכם אֹוְכִלים . ֶּפַסח ְּבֵליל ַמּדּוַע

קֹוִלי ֶאָּׂשא ַתְמרּוִרים ִּבְבִכי ֵּכן ַעל . יְָׁשִרים זֶַרע ְוַעל . ַהְּכֵׁשִרים ֶהֶרג ַעל . ּוְמרִֹרם בּוז ָׂשַבְענּו ַהּזֶה ַהַּליָלה ַעָּתה . ּוְמרֹוִרים
 ...מהְּכחֹולֹות : 

. כתר שם טוב, כרך ד', עמוד ס"ד4

אומר ואח"ז החרבן" "שנת הציבור מודיע והש"ץ הנר מכבים הקינות גמר אחר ת"ב בליל ספרד ערי בכל נהגו
להצבור המצב הרע שישראל עומדין בו למן היום שנחרב המקדש.

מאות וכמה כמה כי ידעו ובזה הקהל, אנשי בלב חזק רושם ועושה נכון מנהג הוא ט"ב בליל החרבן שנת הכרזת מנהג
זה העמים. בידי משחק ככדור וישראל בנו, החפצים בעולם אומר ואין העמים, בערי ומטולטלים גולים אנחנו שנים
להתאזרח באנו אם בנ"י אנחנו כן לחבירו, אותה וזורק שבידו במטה הכדור מקבל השני וכן שכנגדו לחברו כדורו וירה
לנוח אחרת עיר לחפש ועלינו מחברתם, אותנו מגרשים המם כי רגלה, לכף מנוח היונה מצאה ולא שיהיה, מקום באיזה
ובשומענו הנוראים, כעמים ארץ, ולא ממשלה לא לנו אין כי הזה, המר הגלות אותנו המסבב וכ"ז ורוגזנו. מעצבינו

הלילה שנוה ותאריך החרבן, ישכירנו מהמצב הרע שאנחנו בו, ואולי נשוב בתשובה ושב ה' מחרון אפו.

)1836. סדר חמש תעניות, עמוד פ"ה - ישראל קוסטא (5
ומכבים את הנרות ואומר השליח צבור על הקרקע:

אוי ראשנו עטרת נפלה ותפארתנו קדשינו בית שנחרב שנה *** מאות ושבע אלף היום שמעו. ישראל בית אחינו
  [קינת ולשיממות]נא לנו כי חטאנו:

ונפטרים לבתיהם בבכיה ואנחה . ואין שאלת שלום לחברים . ולהדיוטוט משיבין להם בשפה רפה ובכבוד ראש

. כתר שם טוב, כרך ב', עמוד תכ"א - תכ"ד6
בשפת משתמשים עדיין שונות, מאורעות בכמה אשר אמשטרדם מנהג הקורא לפני לתת הכושר שעת מוצא אני פה
בבית ספרדית בשפה משתמשים שעודם ובולגריא תורקיא בא"י, אבל זו, שפה מהם נשכחה שכבר למרות פורטיגזי
יקיש והמעיין בזה דוגמאות איזה רק המעיין לפני לתת אמנע ולא הקודש, עניני בכל ג"כ בה שמשתמשים כמובן ובחוץ,

על השאר.

הלשון בזה ואיכה ערבית תפלת גמר אחר ת"ב בערב לחבירו איש שאומר אמשטרדם לספרדי מוזר מנהג Morirלב)
Havemos" לו משיב והשני תמותה, בני אנחנו ,Yaר"ל o, sabemosודרשתי וחקרתי אותו, יודעים אנחנו ר"ל "

למה עושים כן בהזדמנות אלו ולא יכלו להשיב לי.
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. קינה לקהל - קינה העשירית בשחרית בנ"י8
ַאְלָלי: . ְּכאּוַלי ְּבֵרכֹות ֵעינַי . נֹוזְָלי . זְבּוַלי ׁשֹוד ְוַעל .אבכהֶאְבֶּכה ְרטּוָׁשה ְמַׂשּנְִאים ְּביַד . ַהְּקדֹוָׁשה ְלֶאֶרץ ֶאְבֶּכה

: ַאְלָלי . ָּכל-ְּגבּוַלי נְאֹות יְָרׁשּו . נֹוֲחָלי . נְִקיַלי . ְצִעיַרי ָהיּו . יְרּוָׁשה ְוַהגְִרים .אבכהְליְִׁשָמֵעאל ֵאל ּוְלֵבית ְלִמְקָּדׁש ֶאְבֶּכה
: ַאְלָלי . ְמָׁשַלי ְמַמֵּׁשל עֹוד ֵאין . מֹוְׁשָלי . ְּגאּוַלי ֵקץ ָחְתמּו . ְוגֹוֵאל ּפֹוֶדה ֲהיֵׁש ֶאְצַעק . ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל ֶאְבֶּכהאבכהאֹוי

: ַאְלָלי . נְָבַלי ַעל נְִהי קֹול ָׁשב . ִלְכָלי . ְמִעיַלי . ְּבׁשּוַלי ַּפֲעמֹון . זִָּכרֹון ְוַאְבנֵי ֵאפֹוד . ַאֲהרֹון נֵזֶר ּוְלִציץ . ְוָארֹון ְלֻלחֹות
ֲעֹונֹותאבכה ִמיֵדי . ּגֹוֲאָלי . ְוֵאיַלי . ּכָבַׂשי ַאּיֵה . יְָקָרה ְוֶאֶבן ְוֵאפֹוד חֶׁשן . ְטהֹוָרה ּוְמנֹוָרה ֻׁשלָחן . ַוֲעזָָרה ְלדּוָכן ֶאְבֶּכה

: ַאְלָלי . ַאּיָםאבכהְּפִליַלי . מֹוְׁשָלי . ּפִליַלי . ְונִָביא aֶמֶל . ְוִרּנָה ְלִוּיִם ּוִׁשיר . ֱאמּונָה ְלַאנְֵׁשי ָאנּוד . ְכֻהּנָה ְלִפְרֵחי ֶאְבֶּכה
: ַאְלָלי . ַמְעָּגַלי .אבכהְלַפֵּלס מֹוֲחַלי ֵאִלי ְּבִכי ָאִמיר . ֲהָדִרי ְלֵביתֹו יִָׁשיב . ְפֵאִרי ְלרֹאִׁשי יֲַחבֹוׁש . ְלצּוִרי ְוַאְעִּתיר ֶאְבֶּכה

אעירַאֲחָלי . ָאִעיר זֶֶמר ַעל נְָבַלי . ַאֲחָלי :  

. כתר שם טוב, כרך ד', עמוד פ"ד9
בערי אבל צחה, ספרדית בלשון ט"ב הפטרת לתרגם תוגרמא ערי וכל ואמ"ד ולונדון בא"י הספרדים מנהג
וחוזר בעברית הפסוק קורא עצמו שהמפטיר והמנהג הערבית, בשפה אותה מתרגמין וכפריה ובגדאד אפריק

ומתרגמו, ובימינו אלה בהרבה קהלות הולך ומתבטל מנהג התרגום בפרט התרגום הספרדי.
וכאשר והילדים, הנשים ובפרט עברית, מבינים שאינם ארצים העמי משום זו הפטרה לתרגם שתקנו בטעם ...ונ"ל
מהמצב הצבור לב לעורר כ"ז איכה, מדרש של מאמרים כמה בו מתבל התרגום בתוך וגם הפסוק, להם יתרגם המפטיר
משום ובטל הולך הזה המנהג והיום וממשלתנו... ממלכתנו ואבדה המקדש שחרב היום למן ישראל עם העומד העגום
היתה זו ושפה ספרד מגולי שהיו אבותיהם אבות בימי להם היה זה טוב כי הספרדית, השפה מבינים הספרדים אלו שאין

מדוברת ביניהם.

תרגום ערבי
In "Judisch-Spanische 
Chresthomathie" by Max 
Grunbaum (1896), p. 36

תרגום ספרדית - ב'
In "Sifte Tsadikim - Vol. 6: 
Fast Day Service" by Isaac 
Leeser (1867), p. 174

תרגום ספרדית - א'
In "Seder Hamesh   
Ta'aniyot" by Israel Costa 
(1836), p. 110b

הפתרת שחרית ת"ב

ירמיה ח:יג

קאל אל נבי ירמיה

ֿפנא אֿפניהם יקול ֿאל

נאצר בֿכת עדו אל עליהם ואבעֿת
ענב אל ינקטף מא מֿתל ויקטֿפהם
שגֿר אל מן תין ואל כרם אל מן
באבל אלא ויגֿליהם וכבאר זגֿאר

עלא ֿדנובהם אלֿדי אֿדנבו

לי ֿפרטו לאנהם עליהם אשֿפק ולם
אלֿדי גֿמיע עמלו ולם שריעתי

מכתוב ֿפיהא

Dixo Yrmiyáhu el Propheta
por Israel, por quanto    
passaron por la Ley Escrita,
y la Ley Mental: 

tanjado los tajare dize A.,

no como las uvas de la vid, 
que se cojen pocas á pocas,
ni como los higos de la 
higuera, que se cojen uno á 
uno, sino todo junto, fruta y
hoja serà arrastrada          
rehollada y perdida:

porque la Ley santa que les 
di en monta de Sinay,    
passaron por ella.

דישו ירמיה איל פרופיטה אה 
ישראל . פור קואנטו פאסארון 
שוברי תורה שבכתב אי תורה 

שבעל פה .

טאג'אר לוש טאג'ארי דיזי ה' .

נו קומו לאש אוואש די לה ויד . 
קי סי קוג'ין פוקאש הא פוקאש ני 
קומו לוש איגוש די לה 'פיגירה . 
קי סי קוג'ין אונו אה אונו . שינו 
טודו ג'ונטו . פ'רוטה אי אוג'ה . 

שירה' אראשטראדה אי 
ריפ'ולייאדה אי פירדידה .

פורקי לה ליי שאנטה קי ליש די 
אין מונטי די סיני . פאשארון 

שוברי אילייה:

ָאסֹף ֲאִסיֵפם נְֻאם־יְקָֹוק

ֵאין ֲענִָבים ַבֶּּגֶפן ְוֵאין ְּתֵאנִים 
ַבְּּתֵאנָה ְוֶהָעֶלה נֵָבל

ָוֶאֵּתן ָלֶהם יַַעְברּום: 
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