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         פרק ראשון
ה  ם ָהְיָת֖ ִתי ָע֔ ֣ ד ָהִעי֙ר ַרּבָ ה ָבָד֗ ָב֣ ה ׀ ָיְשׁ א. ֵאיָכ֣
ס׃ ה ָלַמֽ ִדי֔נֹות ָהְיָת֖ ְמּ ִת֙י ַבּ ָר֙ ם ָשׂ ִ֣תי ַבּגֹוִי֗ ּבָ ַאְלָמָנ֑ה ַרּ ְכּ
הייתכן שירושלים, רבת התושבים, הגדולה שבעמים 
ומלכת המדינות נותרה בודדה, הפכה לאלמנה הנשלטת 

בידי זרים.

ין־ ּה ֵאֽ ֱחָי֔ ל ֶלֽ ְיָלה ְוִדְמָעָתּה֙ ַע֣ ַלּ֗ ה ַבּ ֨כֹו ִתְבֶכּ֜ ב. ָבּ
יּו  ּה ָה֥ ְגדּו ָב֔ ֣ יָה֙ ּבָ ל־ֵרֶע֙ ל־ֹאֲהֶב֑יָה ָכּ ם ִמָכּ ּה ְמַנֵח֖ ָל֥

ים׃ ָלּ֖ה ְלֹאְיִבֽ
היא בוכה בכל לילה ודמעות זולגות על פניה. אף לא אחד 
מבעלי בריתה בא לנחם. כולם בגדו בה ונעשו אויביה.

ה  ָב֣ יא ָיְשׁ ה ִה֚ ב ֲעֹבָד֔ ה ֵמֹעִ֙נ֙י ּוֵמֹר֣ ה ְיהּוָד֤ ְלָת֨ ג. ָגּֽ
֥ין  י֖גּוָה ּבֵ ׂ יָה ִהִשּ ל־ֹרְדֶפ֥ ה ָמ֑נֹוַח ָכּ א ָמְצָא֖ ם לֹ֥ ַבּגֹוִי֔

ים׃ ָצִרֽ ַהְמּ
היהודים גלו מארצם בדלות ובעבדּות רבה. הם הפכו 

לשבויים חסרי מנוח מפחד הרודפים ַהְּמֵצִרים להם.

ל־ ד ָכּ י מֹוֵע֔ ֵא֣ ִל֙י ָבּ ֹון ֲאֵב֗לֹות ִמְבּ י ִצּי֜ ְרֵכ֨ ד. ַדּ
יָה  תּולֶֹת֥ ים ְבּ ֲהֶנ֖יָה ֶנֱאָנִח֑ ין ֹכּ ֹוֵמִמ֔ יָה֙ ֽשׁ ָעֶר֙ ְשׁ

ּה׃ יא ַמר־ָלֽ ּנּו֖גֹות ְוִה֥
הדרכים לירושלים מתאבלות כי התרוקנו מהעולים 
לרגל. שערי העיר נעזבו, מנהיגיה מתייפחים, הנערות 

עצובות והעיר מרירה.

י־ְיהָו֥ה הֹוָגּ֖ה  ֽ ֔לּו ּכִ יָה ָשׁ יָה ְלֹראׁש֙ ֹאְיֶב֣ ה. ָה֨יּו ָצֶר֤
ר׃  י ִלְפֵני־ָצֽ ִב֖ ֶע֑יָה עֹוָלֶל֛יָה ָהְל֥כּו ְשׁ ָשׁ ל ֹרב־ְפּ ַע֣
האויבים שולטים בה והצוררים שלווים כי האל ציער 
אותה על פשעיה הרבים. בניה הצעירים נשבו בידי האויב.

ּה ָה֣יּו  ל־ֲהָדָר֑ ֹון ָכּ ת־[ ִצּי֖ ֵצ֥א מן־בת־]ִמַבּ ו. ַוֵיּ
ְל֥כּו ְבלֹא־ ה ַוֵיּ ִלי֙ם לֹא־ָמְצ֣אּו ִמְרֶע֔ ַאָיּ יָה ְכּ ֶר֗ ָשׂ

ף׃ ַח ִלְפֵנ֥י רֹוֵדֽ ֹכ֖
כל יפי הנערה ירושלים הושחת. מנהיגיה הפכו כאיילים 
חסרי מרעה הרעבים למזון ונכנעים כחלשים לפני 

הרודפים. 

יָה  ל ַמֲחֻמֶד֔ יָה ֹכּ֚ י ָעְנָיּה֙ ּוְמרּוֶד֔ ַל֗ ִם ְיֵמ֤ ה ְירּוָשׁ ז. ָזְֽכָר֣
ין  ר ְוֵא֤ ַיד־ָצ֗ ּה ְבּ ֣ ל ַעּמָ ְנֹפ֧ ֶדם ִבּ יֵמי ֶק֑ ר ָה֖יּו ִמ֣ ֥ ֲאׁשֶ

ָה׃ ֽ ּתֶ ַבּ ֲח֖קּו ַע֥ל ִמְשׁ ים ָשׂ ּה ָר֣אּוָה ָצִר֔ עֹוֵז֙ר ָל֔
ירושלים נזכרת בימי הדלות המרים ובאוצרותיה העתיקים, 
שנבזזו בידי אויבים, מבלי מושיע. האויבים לעגו לה על 

מנהגי השבת והחגים.

ה ָהָיָ֑תה  ן ְלִניָד֣ ֖ ִם ַעל־ּכֵ ֔לַ ְטָא֙ה ְי֣רּוָשׁ ְטא ָחֽ ח. ֵח֤
יא  ם־ִה֥ ּה ַגּ י־ָר֣אּו ֶעְרָוָת֔ יָה ִהִזּילּ֙וָה֙ ִכּ ֶד֤ ל־ְמַכְבּ ָכּֽ

ב ָאֽחֹור׃ ָשׁ ֥ ה ַוּתָ ֶנֶאְנָח֖
בגלל חטאיה, נדמת ירושלים לאישה מדממת ומנודה. 
מי שכיבד אותה מזלזל בה כעת, כי נגלתה חרפתה והיא 

נאנחת ונפחדת.

ֶרד  ֣ ּה ַוּתֵ א ָזְֽכָר֙ה ַאֲחִריָת֔ יָה לֹ֤ ׁשּוֶל֗ ּה ְבּ ט. ֻטְמָאָת֣
י  ֥ י ּכִ ה ְיהָו֙ה ֶאת־ָעְנִי֔ ם ָלּ֑ה ְרֵא֤ ין ְמַנֵח֖ ים ֵא֥ ָלִא֔ ְפּ

יל אֹוֵיֽב׃ ֖ ִהְגּדִ
דם הנידה הכתים את שמלתה. לא חישבה את עתידה 
והתדרדרה ביותר ואין מי שיתמוך בה. ראה אלי את 

דלותי, כי גבר עלי אויבי.

ה גֹוִי֙ם  י־ָרֲאָת֤ ֽ יָה ּכִ ֑ ל־ַמֲחַמּדֶ ר ַע֖ל ָכּ ַרׂש ָצ֔ ֣ י. ָידֹו֙ ּפָ
ָה֖ל ָלְֽך׃ אּו ַבָקּ יָתה לֹא־ָיֹב֥ ר ִצִוּ֔ ֣ ּה ֲאׁשֶ ֔ ָשׁ ֣אּו ִמְקָדּ ּבָ

הזרים, שחיללו את המקדש ובזזו את אוצרותיו, הם אלה 
שאתה האל ציווית להחרים, שלא יהיו חלק מישראל.

ֶחם ָנְת֧נּו  ים ֶל֔ ֣ ׁשִ ּה ֶנֱאָנִחי֙ם ְמַבְקּ ֤ ל־ַעּמָ יא. ָכּ
יב ָנֶ֑פׁש  ֣ ֶכל ְלָהׁשִ ֹא֖ יֶה֛ם[ ְבּ מחמודיהם ]ַמֲחַמֵדּ

י ָהִי֖יִתי זֹוֵלָלֽה׃ ֥ יָטה ּכִ ַהִבּ֔ ה ְיהָו֙ה ְוֽ ְרֵא֤
כל בני העם נאנקים ורעבים ללחם. מכרו את תכשיטיהם 
בעבור אוכל כדי לשרוד. ראה אלי, כמה זללתי בימי 

השפע.

יטּו ּוְר֗אּו  ֣ ְבֵרי ֶדֶרְך֒ ַהּבִ ל־ֹע֣ יב. ֣לֹוא ֲאֵליֶכ֮ם ָכּ
֙ר  י ֲאֶשׁ ר עֹוַל֖ל ִל֑ ֥ י ֲאׁשֶ ַמְכֹאִב֔ ִאם־ֵיׁ֤ש ַמְכאֹו֙ב ְכּ

ֹו׃ ֖יֹום ֲח֥רֹון ַאּפֽ ה ְבּ הֹוָג֣ה ְיהָו֔
לא עליכם המשתתפים בצערי. שימו לב כי אין כאב גדול 

מזה שהאל גרם לי וציער אותי בכעסו עלי.

ׂש  ַר֨ ה ָפּ ָנּ ֑ ְרּדֶ י ַוִיּ ַעְצֹמַת֖ ׁש ְבּ ַלח־ֵא֥ ֛רֹום ָשֽׁ יג. ִמָמּ
ל־ ה ָכּ ֵמָמ֔ ִנ֙י ֹשֽׁ ִני ָא֔חֹור ְנָתַנ֙ יַב֣ ת ְלַרְגַל֙י ֱהִשׁ ֶשׁ ֶר֤

ָוֽה׃ ֹום ָדּ ַהּי֖
משמים שלח האל אש השורפת עד העצמות. הניח 
מלכודת לפַני וִדרדר אותי. בודד אותי ונעשיתי חולה 

לתמיד.

ְר֛גּו ָע֥לּו ַעל־ ֽ ָתּ ָי֗דֹו ִיְשׂ י ְבּ ַע֜ ָשׁ ל ְפּ ַק֩ד ֹע֨ יד. ִנְשׂ
י לֹא־אּוַכ֥ל  יֵד֖ י ִבּ ִני ֲאֹדָנ֔ י ְנָתַנ֣ ִח֑ יל ֹכּ ֣ י ִהְכׁשִ אִר֖ ַצָוּ

ֽקּום׃
פשעיי הכבדים נקשרו בידי האל כחבלים שנכרכו 
בצווארי. החליש והסגיר אותי בידי אויבים מבלי יכולת 

להתקומם נגדם.

א ָעַל֛י  י ָקָר֥ ִקְרִבּ֔ י ׀ ֲאֹדָנ֙י ְבּ יַר֤ ה ָכל־ַאִבּ טו. ִסָלּ֨
י ִלְבתּוַל֖ת  ְך ֲאֹדָנ֔ ַר֣ י ַג֤ת ָדּ חּוָר֑ ר ַבּ ֹבּ֣ מֹוֵע֖ד ִלְשׁ

ה׃ ת־ְיהּוָדֽ ַבּ
האל דיכא את גיבוריי והחליט לשבור את בחוריי. דרך 

כענבים בגת את כנסת ישראל השברירית כנערה.

ִים  ְרָדה ַמּ֔ ה ֵעיִנ֤י ׀ ֵעיִנ֙י ֹי֣ ה ׀ ֲאִנ֣י בֹוִכָיּ֗ ֶלּ טז. ַעל־ֵא֣
י ָה֤יּו ָבַנ֙י  ֑ יב ַנְפׁשִ ֣ ם ֵמׁשִ י ְמַנֵח֖ ִנּ ֥ ק ִמּמֶ י־ָרַח֥ ֽ ּכִ

י ָגַב֖ר אֹוֵיֽב׃ ֥ ים ּכִ ֹוֵמִמ֔ ֽשׁ
את האבדות האלה אני מבכה ועיניי דומעות כמים. 
התרחקו ממני ידידיי האמורים לנחמני. בניי מובסים 

מניצחון האויב.

֧ה ְיהָו֛ה  ּה ִצּוָ ין ְמַנֵח֙ם ָל֔ יָה ֵא֤ ָיֶד֗ ֹון ְבּ ה ִצּי֜ ְרָשׂ֨ ֽ יז. ּפֵ
ה  ֖ ַלִ֛ם ְלִנּדָ ה ְירּוָשׁ יו ָהְיָת֧ יו ָצָר֑ ב ְסִביָב֣ ְלַיֲעֹק֖

ם׃ יֵניֶהֽ ֵבּ
פשטה ירושלים את ידיה כאבלה חסרת מנחמים. פקד 
האל על אויביה לצור עליה מסביב והיא נעשתה מנודה 

מהם.

ְמעּו־ יִתי ִשׁ יהּו ָמִר֑ י ִפ֣ ֣ יק ֛הּוא ְיהָו֖ה ּכִ ֥ יח. ַצּדִ
י  תּולַֹת֥ י ְבּ ים[ ּוְראּו֙ ַמְכֹאִב֔ ַעִמּ֗ ָנ֣א ָכל־עמים ]ָהֽ

ִבי׃ ֽ ֶ י ָהְל֥כּו ַבׁשּ ּוַבחּוַר֖
האל נהג אתי בצדק כי מרדתי בו. הקשיבו כל העמים 

וראו את כאביי. בנותיי ובניי הצעירים נשבו.

ֲהַנ֥י ּוְזֵקַנ֖י  ּוִני ֹכּ ה ִרּמ֔ ָמּ ְמַאֲהַב֙י ֵה֣ אִתי ַלֽ יט. ָקָר֤
יבּו ֶאת־ ֖ מֹו ְוָיׁשִ ּו ֹאֶ֙כל֙ ָל֔ י־ִבְקׁש֥ ֽ ָו֑עּו ּכִ יר ָגּ ִע֣ ָבּ

ם׃ ַנְפָשֽׁ
בגדו בי בעלי בריתי כשקראתי לעזרתם. כל המנהיגים 

שלי גוועו ברעב, כאשר בקשו אוכל להחיות עצמם.

ְך  ֤ רּו ֶנְהּפַ י ֳחַמְרָמ֔ י־ַצר־ִל֙י ֵמַע֣ ֽ ה ְיהָו֤ה ּכִ כ. ְרֵא֨
ֶרב  ָלה־ֶח֖ ְכּ יִתי ִמ֥חּוץ ִשׁ י ָמ֖רֹו ָמִר֑ ֥ י ּכִ ִקְרִבּ֔ ֙י ְבּ ִלִבּ

ֶות׃ ֽ ּמָ ִית ַכּ ֥ ּבַ ַבּ
ראה אלי עד כמה צר לי. בטני מתהפכת ולבי נחמץ כי 
מרדתי בך. מחוץ לעיר הורגת חרב האויב ובתוכה גוועים 

במגפה וברעב.

ל־ י ָכּ ין ְמַנֵח֙ם ִל֔ ִני ֵא֤ ה ָא֗ י ֶנֱאָנָח֣ ֧ ְמ֞עּו ּכִ כא. ָשׁ
יָת ֵהֵב֥אָת  ֑ ה ָעׂשִ ֖ י ַאּתָ ֥ ׂשּו ּכִ ָעִת֙י ָשׂ֔ ְמ֤עּו ָרֽ י ָשׁ ְיַב֜ ֹא֨

ְה֥יּו ָכֽמֹוִני׃ אָת ְוִיֽ יֹום־ָקָר֖
כולם שמעו את צעקתי ולא באו לתמוך. אויביי שמחו כי אתה 
האל הרעת לי. הלוואי שיבוא יום ותרע להם כפי שהרעת לי.

ר  ֥ ֲאׁשֶ מֹו ַכּ יָך֙ ְועֹוֵל֣ל ָל֔ ם ְלָפֶנ֙ א ָכל־ָרָעָת֤ ֹב֨ כב. ָתּ
י ֹות ַאְנֹחַת֖ י־ַרּב֥ ֽ י ּכִ ָע֑ ָשׁ ל־ְפּ ל ָכּ י ַע֣ עֹוַלְ֛לָתּ ִל֖

ֽי׃ י ַדּוָ ֥ ְוִלּבִ
ראה את מעלליהם והענש אותם כפי שהענשת אותי על 

פשעיי, כי בכייתי גדולה ולבי פצוע.



         פרק שני
יְך  ִל֤ ֹון ִהְשׁ ת־ִצּי֔ ֹו ׀ ֲאדָֹנ֙י ֶאת־ַבּ ַאּפ֤ יב ְבּ א. ֵאיָכ֩ה ָיִע֨
ל ְולֹא־ָזַכ֥ר ֲהדֹם־ ָרֵא֑ ֶרת ִיְשׂ ְפֶא֖ ֶרץ ִתּ ִי֙ם ֶא֔ ַמ֙ ִמָשּׁ

ֹו׃ ֥יֹום ַאּפֽ ַרְגָל֖יו ְבּ
הייתכן שהאל האפיל בכעסו את אור הנערה ירושלים. 
משמיים ניפץ את מקדש ישראל המפואר ולא זכר ביום 

כעסו כי זהו ביתו.

ל־ְנ֣אֹות  ת ָכּ ל ֵא֚ א[ ָחַמ֗ י לא ]ְולֹ֣ ע ֲאֹדָנ֜ ַלּ֨ ב. ִבּ
יַע  ֣ ה ִהּגִ י ַבת־ְיהּוָד֖ ֶעְבָר֛תֹו ִמְבְצֵר֥ ס ְבּ ב ָהַר֧ ַיֲעֹק֔

יָה׃ ֶרֽ ֥ל ַמְמָלָכ֖ה ְוָשׂ ֶרץ ִחּלֵ ָלָא֑
השחית האל בלא חמלה והשמיד בזעם כל ישוב בישראל. 
את מבצרי ירושלים רוצץ לארץ והשפיל את כבוד ממלכת 

יהודה ומנהיגיה.

יב ָא֛חֹור  ֥ ל ֵהׁשִ ָרֵא֔ ֶרן ִיְשׂ ל ֶק֣ ף ֹכּ֚ ֳחִרי ַא֗ ֽ ע ּבָ ַד֣ ג. ָגּ
ה  ָהָב֔ ׁש ֶלֽ ֵא֣ ַיֲעֹק֙ב ְכּ ר ְבּ ְבַע֤ ֵנ֣י אֹוֵי֑ב ַוִיּ ְיִמי֖נֹו ִמְפּ

יב׃ ָאְכָל֖ה ָסִבֽ
כרת בכעס את כוח העם והחליש את ידו הימנית אל 

מול אויב. הבעיר אש שורפת מסביב לישראל.

ל  ג ֹכּ֖ ֲהֹר֔ ַיּ ר ַוֽ ָצ֔ ב ְיִמינֹו֙ ְכּ ֤ ב ִנּצָ אֹוֵי֗ ֹו ְכּ ּת֜ ְך ַקְשׁ ַר֨ ד. ָדּ
ׁש ֲחָמֽתֹו׃ ֵא֖ ְך ָכּ ַפ֥ ֹון ָשׁ ת־ִצּי֔ ֹאֶ֙הל֙ ַבּ ִין ְבּ י־ָע֑ ַמֲחַמֵדּ

מתח נגדי חץ בקשת כאויב והניף עלי יד ימינו כצורר. הרג 
בצעירים הנאים שבעיר ירושלים. שפך עליה זעמו כאש.

ל־ ֙ע ָכּ ַלּ ל ִבּ ָרֵא֔ ע ִיְשׂ ֣ ּלַ אֹוֵי֙ב ִבּ ה ֲאֹדָנ֤י ׀ ְכּ ה. ָהָי֨
ה  ַבת־ְיהּוָד֔ ֶר֙ב ְבּ יו ַוֶיּ֙ ת ִמְבָצָר֑ ֵח֖ יָה ִשׁ ַאְרְמנֹוֶת֔

ֽה׃ ֖ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ ַתּ
האל נעשה כאויב והרס את העם. השחית את בנייניו, 

ריסק את מבצריו והרבה יגון ויללה בנערה ירושלים. 

ח ְיהָו֤ה ׀  ַכּ֨ ת מֹוֲע֑דֹו ִשׁ ֵח֖ ֹו ִשׁ ּכ֔ ֙ן ֻשׂ ַגּ ס ַכּ ְחֹמ֤ ו. ַוַיּ
ן׃ ֶלְך ְוֹכֵהֽ ֹו ֶמ֥ ַזַֽעם־ַאּפ֖ ץ ְבּ ְנַא֥ ת ַוִיּ ָבּ֔ ִצּיֹו֙ן מֹוֵע֣ד ְוַשׁ ְבּ
כרת כעצי הגן את סוכתו והרס את מקדשו. מחק חגים 

ושבתות מירושלים וקילל בכעסו את מנהיגי העם.

ַיד־ י֙ר ְבּ ֹו ִהְסִגּ ׁש֔ ר ִמְקָדּ חֹו֙ ִנֵא֣ ח ֲאֹדָנ֤י ׀ ִמְזְבּ ז. ָזַנ֨
ֵבית־ְיהָו֖ה  יָה ֛קֹול ָנְת֥נּו ְבּ ת ַאְרְמנֹוֶת֑ ב חֹוֹמ֖ אֹוֵי֔

֥יֹום מֹוֵעֽד׃ ְכּ
נטש האל את המזבח וקילל את בית המקדש שלו. מסר 
לידי האויב את חומות ההגנה והאויבים שמחו בביתו 

כביום החג שלהם.

ֹון ָנָ֣טה  ת־ִצּי֔ ת ַבּ ִחי֙ת חֹוַמ֣ ב ְיהָו֤ה ׀ ְלַהְשׁ ח. ָחַשׁ֨
ה  ל ְוחֹוָמ֖ ֲאֶבל־ֵח֥ ַ֑ע ַוַיּֽ ּלֵ יב ָי֖דֹו ִמַבּ ֥ ו לֹא־ֵהׁשִ ָק֔

ו ֻאְמָלֽלּו׃ ֥ ַיְחּדָ
תכנן להחריב את חומות ירושלים ושרטט קווים. לא חדל 
מן ההרס ומוטט את סוללות ההגנה והחומות שנהרסו 

בבת אחת.

יָה  ִריֶח֑ ֖ר ְבּ ּבַ ד ְוִשׁ ֥ יָה ִאּבַ ָעֶר֔ ֶר֙ץ ְשׁ ט. ָטְב֤עּו ָבָא֙
יָה לֹא־ ם־ְנִביֶא֕ ה ַגּ ין ּתֹוָר֔ יָה ַבּגֹוִי֙ם ֵא֣ ֶר֤ ּה ְוָשׂ ַמְלָכּ֨

ָמְצ֥אּו ָח֖זֹון ֵמְיהָוֽה׃
נהרסו השערים עד היסוד ונשברו המנעולים. המלך 
והשרים הוסגרו לגויים ולא נותרו מורי הוראה או נביאים 

המקבלים השראה מהאל.

ֱע֤לּו ָעָפ֙ר  ֹון ֶהֽ מּו֙ ִזְקֵנ֣י ַבת־ִצּי֔ ֶרץ ִיְדּ ֨בּו ָלָא֤ י. ֵיְשׁ
ן  ֔ ֶר֙ץ ֹראָשׁ ידּו ָלָא֙ ים הֹוִר֤ ֑ ּקִ ם ָחְג֖רּו ַשׂ ֔ ַעל־ֹראָשׁ

׃ ָלִםֽ ת ְירּוָשׁ תּולֹ֖ ְבּ
כאבלים היושבים על הארץ נדמו מנהיגי העם, כשנתנו 
אפר בראשם ולבשו בגדי אבלּות. נערות בירושלים הלכו 

כפופות ראש.

ְך  ֤ ּפַ י ִנְשׁ ָמ֤עֹות ֵעיַנ֙י ֳחַמְרְמ֣רּו ֵמַע֔ ֨לּו ַבְדּ יא. ָכּ
ף עֹוֵלל֙  ָעֵט֤ ֽ י ּבֵ ֑ ת־ַעּמִ ֶבר ַבּ ֖ י ַעל־ׁשֶ ֵבִד֔ ֶר֙ץ ְכּ ָלָא֙

ְרֹח֖בֹות ִקְרָיֽה׃ ק ִבּ ְויֹוֵנ֔
כהו עיניי מבכי, בטני מתהפכת, נבקעה ונשפכה לארץ, 
על האסון שפקד את עמי, כשהתינוקות המעולפים 

מושלכים ברחובות העיר.

ם  ָפ֤ ְתַעְטּ ִהֽ ִין ְבּ ן ָוָי֑ ָג֣ ֖ה ָדּ אְמ֔רּו ַאּיֵ ָת֙ם ֹיֽ יב. ְלִאֹמּ
יק  ם ֶאל־ֵח֖ ְך ַנְפָשׁ֔ ֣ ּפֵ ַתּ ִהְשׁ יר ְבּ ְרֹח֣בֹות ִע֔ ָֽחָלל֙ ִבּ ּכֶ

ם׃ ָתֽ ִאֹמּ
שאלו התינוקות היכן האוכל והמשקה, כשנדמו כמתים 

בחוצות העיר וכשבכו בחיק האימהות.

ִם  ֔לַ ֙ת ְי֣רּוָשׁ ְך ַהַבּ ה־ָלּ֗ ה ֲאַדֶמּ ְך ָמ֣ ה־ֲאִעיֵד֞ יג. ָמֽ
י־ ֽ ֹון ּכִ ת־ִצּי֑ תּוַל֖ת ַבּ ְך ְבּ ְך֙ ַוֲאַנֲֽחֵמ֔ ֶוה־ָלּ ה ַאְשׁ ָמ֤

ְך׃ א־ָלֽ י ִיְרָפּ ְך ִמ֥ ְבֵר֖ ֛ם ִשׁ ּיָ ָג֥דֹול ַכּ
אין דוגמה ודמיון לאסונך הנערה ירושלים. אין להשוות 
את צרתך ולנחם אותך נערה, כי המשבר גדול כמו ים 

ולא נמצא לך רופא.

ּו ַעל־ֲעוֵֹנְ֖ך  א־ִגּל֥ ל ְולֹֽ ְוא ְוָתֵפ֔ ֣ זּו ָלְך֙ ׁשָ ִיְך ָח֤ יד. ְנִביַא֗
֥אֹות  ְך ַמְשׂ ֱ֣חזּו ָל֔ ְך[ ַוּיֶ בּוֵת֑ יב שביתך ]ְשׁ ֣ ְלָהׁשִ

ים׃ ְוא ּוַמּדּוִחֽ ֖ ׁשָ
נביאייך סיפרו לך שקרים ולא הוכיחו אותך על חטאייך 
להציל נפשך. הם ניבאו לך כזבים והדיחו אותך לרעה.

ְרקּו֙  ֶרְך ָשֽׁ ְבֵרי ֶד֔ ל־ֹע֣ ִי֙ם ָכּ ֙ ַפּ ִיְך ַכּ ְפ֨קּו ָעַל֤ טו. ָסֽ
יר  את ָהִע֗ ָלִם֑ ֲהֹז֣ ֖ת ְירּוׁשָ ם ַעל־ּבַ ִנ֣עּו ֹראָשׁ֔ ַוָיּ

ֶרץ׃ ֹוׂש ְלָכל־ָהָאֽ ִפי ָמׂש֖ יַלת ֹי֔ ִל֣ אְמרּו֙ ְכּ ֹיּֽ ֶשׁ
העוברים לידך הכו בכפיהם מתדהמה, צעקו והנידו את 
ראשם על הנערה ירושלים. שאלו זה את זה, האם זו העיר 
שעליה אומרים כי יופייה מושלם ומשמחת את העולם.

ַחְרקּו־ ְרקּו֙ ַוַיּֽ ִיְך ָשֽׁ ל־֣אֹוְיַב֔ יֶה֙ם ָכּ ִיְך ִפּ ֨צּו ָעַל֤ טז. ָפּ
אנּו  יֻנ֖הּו ָמָצ֥ ִוּ ִקּ ֹום ֶשׁ ְך ֶז֥ה ַהּי֛ ְ֑ענּו ַא֣ ּלָ ן ָאְמ֖רּו ִבּ ֔ ֵשׁ

ינּו׃ ָרִאֽ
פתחו פיהם כל האויבים, שאגו וחשפו שיניים כחיות 
טרף. הוכיחו לעצמם שהצליחו להרוס ושמחו שהתגשמה 

תקוותם לראותך בחורבנך.

ר  ֽ ע ֶאְמָרתֹו֙ ֲאׁשֶ ֤ ּצַ ם ִבּ ר ָזָמ֗ ֣ ה ֲאֶשׁ ה ְיהָו֜ יז. ָעָשׂ֨
ח ָעַלִ֙יְך֙  ֤ ּמַ ל ַוְיַשׂ א ָחָמ֑ ס ְולֹ֣ ֶדם ָהַר֖ יֵמי־ֶק֔ ֣ה ִמֽ ִצּוָ

ִיְך׃ ֶרן ָצָרֽ ים ֶק֥ ב ֵהִר֖ אֹוֵי֔
ביצע האל את תכניתו וקיים את גזירתו הקדומה. הרס 
בלא חמלה, שיֵמח את אויבי העם וחיזק את ידי הצוררים.

יִדי  ּיֹון הֹוִר֨ ת־ִצ֠ ת ַבּ ֖ם ֶאל־ֲאדָֹנ֑י חֹוַמ֣ יח. ָצַע֥ק ִלּבָ
ְך  י פּוַג֙ת ָל֔ ִנ֤ ְתּ ל־ִתּ ְיָלה ַאֽ ם ָוַל֔ ְמָע֙ה יֹוָמ֣ ַ֤חל ִדּ ַכּנַ

ת־ֵעיֵנְֽך׃ ם ַבּ ֹדּ֖ ַאל־ִתּ
צעקו הנצורים לאל מכל לבם וחומת ירושלים הזילה נחל 

של דמעות. אל תחדלי מבכי ואל תשקיטי את עינייך.

ֻמ֔רֹות  ְיָלה[ ְלֹראׁש֙ ַאְשׁ י בליל ]ַבַלּ֗ ִנּ יט. ֣קּוִמי ׀ ֹר֣
ִיְך  ֗ ַפּ יו ַכּ י ֵאָל֣ ִא֧ ֵנ֣י ֲאדָֹנ֑י ְשׂ ַכח ְפּ ְך ֹנ֖ ִי֙ם ִלֵבּ֔ י ַכַמּ֙ ְפִכ֤ ִשׁ
ל־ אׁש ָכּ ֹר֥ ָרָע֖ב ְבּ ים ְבּ ִיְך ָהֲעטּוִפ֥ ֶפׁש֙ ֽעֹוָלַל֔ ַעל־ֶנ֙

חּוֽצֹות׃
קומי וקונני בחצות הלילה ושפכי כמים את צער לבך 
לפני האל. התפללי אליו על נשמות התינוקות הגוועים 

ברעב ברחובות העיר.

ה ִאם־ ְלָתּ ֹכּ֑ י עֹוַל֣ יָטה ְלִמ֖ ַהִבּ֔ ה ְיהָו֙ה ְוֽ כ. ְרֵא֤
ג  ים ִאם־ֵיָהֵר֛ ִח֔ ְרָי֙ם ֹעֲלֵל֣י ִטֻפּ ים ִפּ ֤ ְלָנה ָנׁשִ אַכ֨ ֹתּ

יא׃ ן ְוָנִבֽ ֵה֥ ׁש ֲאֹדָנ֖י ֹכּ ֥ ִמְקּדַ ְבּ
ראה נא אלי את מי הענשת כך. הייתכן שנשים אוכלות 
את פרי בטנם, את התינוקות האהובים. הייתכן שבבית 

מקדשך רוצחים כוהנים ונביאים.

י  תּולַֹת֥ ן ְבּ ֶרץ חּוצֹו֙ת ַנַ֣ער ְוָזֵק֔ ְכ֨בּו ָלָא֤ כא. ָשׁ
ְחָתּ  ָך ָטַב֖ ֔ ֣יֹום ַאֶפּ ֙ ְבּ ְגָתּ ֶרב ָהַר֙ י ָנְפ֣לּו ֶבָח֑ ּוַבחּוַר֖

׃ ְלָתּ א ָחָמֽ לֹ֥
נשכבו ברחובות העיר נערים וזקנים. צעירות וצעירים 
נהרגו בחרב. אתה הוא אלי שהרגת בעת כעסך וטבחת 

בלא חמלה.

א ָהָי֛ה  יב ְולֹ֥ ִב֔ ְקָר֩א ְכ֨יֹום מֹוֵע֤ד ְמגּוַר֙י ִמָסּ כב. ִתּ
י  ְחִתּ ֥ ר־ִטּפַ יד ֲאֶשׁ ִר֑ יט ְוָשׂ ִל֣ ֥יֹום ַאף־ְיהָו֖ה ָפּ ְבּ

ֽם׃ י ִכּלָ יִתי ֹאְיִב֥ ֖ ְוִרּבִ
הזמנת לחגוג על מפלתי את אויביי מסביב. לא נותרו 
ביום כעסך פליטים מכל בניי שגידלתי וטיפחתי כי האויב 

חיסל אותם כליל.



         פרק שלישי
ֶבט ֶעְבָרֽתֹו׃ ֖ ׁשֵ י ְבּ ה ֳעִנ֔ ֶב֙ר ָרָא֣ י ַהֶגּ֙ א. ֲאִנ֤

אני הוא האיש, שסבל את ייסורי כעס האל.

ְך ְולֹא־ֽאֹור׃ ֶשׁ ַלְ֖ך ֹח֥ י ָנַה֛ג ַוֹיּ ב. אֹוִת֥
הוביל אותי אל החושך ולא אל האור.

ֹום׃ ל־ַהּיֽ ְך ָי֖דֹו ָכּ ב ַיֲהֹפ֥ ֛ י ָיׁשֻ ֥ ְך ּבִ ג. ַא֣
רק בי הוא שב ומכה בידו כל הזמן.

י׃ ֖ר ַעְצמֹוָתֽ ּבַ י ִשׁ ִר֙י ְועֹוִר֔ ֤ה ְבָשׂ ּלָ ד. ִבּ
ריסק את עורי ובשרי ושבר את עצמותיי.

ה׃ אׁש ּוְתָלָאֽ ף ֹר֥ ֖ ּקַ ָנ֥ה ָעַל֛י ַוַיּ ה. ָבּ
צר עלי וסיֵּבב את ראשי בצרות.

י עֹוָלֽם׃ ֵמֵת֥ ִני ְכּ יַב֖ ים הֹוִשׁ ֥ ּכִ ַמֲחַשׁ ו. ְבּ
שמני בחושך כמת שנקבר לעולם.

י׃ ֽ ּתִ יד ְנָחְשׁ ֥ א ֵאֵצ֖א ִהְכּבִ י ְולֹ֥ ֲעִד֛ ר ַבּ ַד֧ ז. ָגּ
חסם בגדר ללא מוצא ואסר אותי בשלשלות כבדות.

י׃ ִתֽ ִפָלּ ם ְתּ ַת֖ ַע ָשׂ ֵוּ֔ י ֶאְזַע֙ק ַוֲאַשׁ ֤ ֣ם ּכִ ח. ּגַ
גם כשאצעק ואתחנן לא תיָשמע תפילתי.

ֽה׃ י ִעּוָ ית ְנִתיֹבַת֖ ָגִז֔ ָרַכ֙י ְבּ ר ְדּ ַד֤ ט. ָגּ
חסם דרכי באבנים גדולות ועיוות את השבילים.

ים׃ ִרֽ ִמְסָתּ י[ ְבּ י אריה ]ֲאִר֖ ב הּו֙א ִל֔ ב ֹאֵר֥ י. ֹדּ֣
כדוב ארב לי וכאריה המסתתר לטרוף אותי.

ם׃ ֵמֽ ִני ֹשׁ ַמ֥ ִני ָשׂ ֵח֖ ְיַפְשּׁ ר ַוֽ ָרַכ֥י סֹוֵר֛ יא. ְדּ
דרכיי שיבש, פצע אותי והחריד אותי.

ץ׃ א ַלֵחֽ ָר֖ ָטּ ַמּ ִני ַכּ יֵב֔ ִצּ תֹו֙ ַוַיּ ְך ַקְשׁ ַר֤ יב. ָדּ
טען הקשת ועשה ממני מטרה לחיציו.

ֽתֹו׃ ָפּ ֵנ֖י ַאְשׁ י ְבּ ִכְליֹוָת֔ יג. ֵהִבי֙א ְבּ
דקר את בטני בחיצים מתרמילו.

ֹום׃ ל־ַהּיֽ ם ָכּ י ְנִגיָנָת֖ ֹח֙ק ְלָכל־ַעִמּ֔ ׂ יִתי ְשּ יד. ָהִי֤
כל העמים צחקו ולעגו לי כל הזמן.

ים ִהְרַוִ֥ני ַלֲעָנֽה׃ רֹוִר֖ ִני ַבְמּ יַע֥ ִבּ טו. ִהְשׂ
האכילני צמחים מרירים והשקני ברעל.

ֶפר׃ ֵאֽ ִני ָבּ ֖ יׁשַ י ִהְכִפּ ָנּ֔ ָֽחָצ֙ץ ִשׁ ס ּבֶ ְגֵר֤ טז. ַוַיּ
שיֵּבר שיניי באבנים וטינף אותי באפר.

יִתי טֹוָבֽה׃ ֥ י ָנׁשִ ֖ ֛לֹום ַנְפׁשִ ְזַנ֧ח ִמָשּׁ יז. ַוִתּ
התרחקתי מהשלום ושכחתי מהימים הטובים.

י ֵמְיהָוֽה׃ ֖ י ְותֹוַחְלּתִ ד ִנְצִח֔ יח. ָוֹאַמ֙ר ָאַב֣
הבנתי שאבד עלי עולמי ותקוותי מהאל נגוזה.

אׁש׃ י ַלֲעָנ֥ה ָוֹרֽ י ּוְמרּוִד֖ יט. ְזָכר־ָעְנִי֥
ְזכֹור את דלותי המרה כי רוויתי רעלים.

י׃  ֹוַח[ ָעַל֖י ַנְפִשֽׁ ֹור ותשיח ]ְוָתׁש֥ ְזּכ֔ כ. ָז֣כֹור ִתּ
ְזכֹור היטב כי נכנעה נשמתי.

יל׃ ן אֹוִחֽ ֥ י ַעל־ּכֵ ֖ יב ֶאל־ִלּבִ ֥ את ָאׁשִ כא. ֹז֛
את אלה אזכור בלבי כי לישועה אקווה.

יו׃ י לֹא־ָכ֖לּו ַרֲחָמֽ ֥ ְמנּו ּכִ י לֹא־ָת֔ ֣ י ְיהָו֙ה ּכִ ְסֵד֤ כב. ַחֽ
חסדי האל לא חדלו ורחמיו לא הסתיימו.

ָך׃ ֖ה ֱאמּוָנֶתֽ ים ַרּבָ ָקִר֔ י֙ם ַלְבּ כג. ֲחָדִשׁ
האמונה בך גוברת והולכת בהתחדש כל בוקר.

יל ֽלֹו׃ ן אֹוִח֥ ֖ י ַעל־ּכֵ ֔ ה ַנְפִשׁ י ְיהָו֙ה ָאְמָר֣ כד. ֶחְלִק֤
החלטתי לקשור גורלי באלוהיי ולכן אקווה לו.

ּנּו׃ ְדְרֶשֽׁ ו ְלֶנֶ֖פׁש ִתּ כה. ֤טֹוב ְיהָו֙ה ְלקָוֹ֔
האל מיטיב למקווים לו ולכל המבקשים אותו.

ם ִלְתׁשּוַע֖ת ְיהָוֽה׃ כו. ֤טֹוב ְוָיִחיל֙ ְודּוָמ֔
מוטב לייחל לאל בדממה ולהמתין לתשועתו.

יו׃ ְנעּוָרֽ ל ִבּ א ֹע֖ ֥ ָ י־ִיׂשּ ֽ ֶבר ּכִ כז. ֣טֹוב ַלֶגּ֔
מוטב שהאדם ייטול אחריות מצעירותו.

יו. ל ָעָלֽ י ָנַט֖ ֥ ם ּכִ ָד֙ד ְוִיֹדּ֔ ב ָבּ ֤ כח. ֵיׁשֵ
ימתין לבדו בדממה כי קיבל זאת על עצמו.

ְקָוֽה׃ יהּו אּוַל֖י ֵיׁ֥ש ִתּ ֔ ָֽעָפ֙ר ִפּ ן ּבֶ ֤ כט. ִיּתֵ
ימלא פיו באפר עד התגשם התקווה.

ה׃ ֽ ֶחְרּפָ ֥ע ְבּ ּבַ ֛הּו ֶלִ֖חי ִיְשׂ ן ְלַמּכֵ ֧ ל. ִיּתֵ
יקבל מכות בהכנעה ויסבול את הבושה.

א ִיְזַנ֛ח ְלעֹוָל֖ם ֲאֹדָנֽי׃ י לֹ֥ ֣ לא. ּכִ
כי לא לנצח ייטוש אותו האל.

יו׃[ ב חסדו ]ֲחָסָדֽ ֹר֥ ם ְכּ ה ְוִרַח֖ י ִאם־הֹוָג֔ ֣ לב. ּכִ
אמנם ציער אך ירחם לפי גודל חסדיו.

יׁש׃ ֖ה ְבֵני־ִאֽ ּגֶ ֹו ַוַיּ ּב֔ ֙ה ִמִלּ א ִעָנּ י לֹ֤ ֣ לג. ּכִ
איננו מייסר בשרירות לב ומצער אנשים לחינם.

ֶרץ׃ יֵרי ָאֽ ל ֲאִס֥ יו ֹכּ֖ ַחת ַרְגָל֔ ֣ ֙א ּתַ לד. ְלַדֵכּ
איננו רומס ברגליו את כל הָגרים בארץ.

ֵנ֥י ֶעְלֽיֹון׃ ֶבר ֶנֶ֖גד ְפּ ט־ָגּ֔ ַפּ לה. ְלַהּטֹו֙ת ִמְשׁ
איננו מטה דינו של אדם במשפטו אצל האל.

ה׃ א ָרָאֽ ִרי֔בֹו ֲאֹדָנ֖י לֹ֥ ֤ת ָאָד֙ם ְבּ לו. ְלַעּוֵ
איננו מטה דין אדם כי אין זו כוונת האל.

ֽה׃ א ִצּוָ ִהי ֲאֹדָנ֖י לֹ֥ ֔ י ֶז֤ה ָאַמ֙ר ַוֶתּ לז. ִמ֣
אין מי שיחליט ויקיים נגד רצון האל.

ֹוב׃ א ָהָר֖עֹות ְוַהּטֽ א ֵתֵצ֔ י ֶעְליֹו֙ן לֹ֣ ֤ לח. ִמּפִ
רק מפי האל נגזרים דברים רעים או טובים.

יו׃[ ֶ֖בר ַעל־חטאו ]ֲחָטָאֽ י ּגֶ ם ָח֔ לט. ַמה־ִיְּתאֹוֵנ֙ן ָאָד֣
מדוע מתאבל אדם בחייו על כל עבירותיו.

ּוָבה ַעד־ְיהָוֽה׃ ָרה ְוָנׁש֖ ַנְחֹק֔ ינּו֙ ְוֽ ה ְדָרֵכ֙ ֤ ׂשָ מ. ַנְחְפּ
נפשפש במעשינו ונחקור עד שנשוב לאל.

ִים׃ ָמֽ ָשּׁ ל ַבּ ִים ֶאל־ֵא֖ ֔ ָפּ נּו֙ ֶאל־ַכּ א ְלָבֵב֙ ֤ ָ מא. ִנׂשּ
נרים ליבנו כמו את כפינו בתפילה לאל שבשמיים.

׃  ְחָתּ א ָסָלֽ ה לֹ֥ ֖ ינּו ַאּתָ ְענּו֙ ּוָמִר֔ ֙ מב. ַנְ֤חנּו ָפַשׁ
הרי אנחנו פשענו ומרדנו לכן לא סלחת לנו.

: ְלָתּ א ָחָמֽ ְגָתּ לֹ֥ נּו ָהַר֖ ֵפ֔ ְרְדּ ָתה ָבַא֙ף ַוִֽתּ מג. ַסֹכּ֤
חסמת אותנו בכעסך ורדפת בלא חמלה.

ֽה׃ ִפּלָ ְך ֵמֲע֖בֹור ְתּ ָעָנ֙ן ָל֔ ֹוָתה ֶבֽ מד. ַסּכ֤
חסמת מבעדך בעננים כדי שתפילתנו לא תגיע אליך.

ים׃ ֽ ֶרב ָהַעּמִ ֶק֥ נּו ְבּ יֵמ֖ ִשׂ י ּוָמ֛אֹוס ְתּ מה. ְסִח֧
פסולת מאוסה עשית מאתנו אצל אומות העולם.

ינּו׃ ל־ֹאְיֵבֽ יֶה֖ם ָכּ ֥צּו ָעֵל֛ינּו ִפּ מו. ָפּ
כל אויבינו פתחו פיהם ודברו נגדנו.

ֶבר׃ ֽ ָ את ְוַהׁשּ ֥ ֵ ָיה ָל֖נּו ַהׁשּ ַחד ָוַפַ֛חת ָה֥ ֧ מז. ּפַ
נחרדנו ממלכודת, משואה ומאסון. 

י׃ ֽ ת־ַעּמִ ֶבר ַבּ ֖ י ַעל־ׁשֶ ד ֵעיִנ֔ ַר֣ ִי֙ם ֵתּ ְלֵגי־ַמ֙ מח. ַפּ
עיניי דומעות כיובלי מים על האסון שפקד את עמי.

ין ֲהֻפֽגֹות׃ ה ֵמֵא֥ א ִתְדֶמ֖ ה ְולֹ֥ ָר֛ מט. ֵעיִנ֧י ִנְגּ
דמעות ניגרות מעיניי בלא שקט ובלא הפסק.

ִים׃ ָמֽ ֶרא ְיהָו֖ה ִמָשּׁ יף ְוֵי֔ ִק֣ נ. ַעד־ַיְשׁ
זה מצבי עד שהאל ישגיח בי משמיים. 

י׃ ֥נֹות ִעיִרֽ ל ְבּ י ִמֹכּ֖ ֔ נא. ֵעיִנ֙י ֽעֹוְלָל֣ה ְלַנְפִשׁ
בכיי ציער את נפשי יותר מכל האחרות.

י ִחָנֽם׃ ֹור ֹאְיַב֥ ּפ֖ ִצּ נב. ֥צֹוד ָצ֛דּוִני ַכּ
לכדו אותי כציפור השונאים אותי לחינם.

י׃ ֽ ֶבן ּבִ ּדּו־ֶא֖ י ַוַיּ ְמ֤תּו ַבּבֹו֙ר ַחָיּ֔ נג. ָצֽ
קטעו בצינוק את חיי ורגמו אותי באבנים. 

י׃ י ִנְגָזְֽרִתּ ְרִתּ י ָאַמ֥ ֖ ִים ַעל־ֹראׁשִ פּו־ַמ֥ נד. ָצֽ
הציפו מים עד ראשי והאמנתי שנגזר גורלי.

ֹות׃ ּיֽ ְחִתּ ֹור ַתּ ה ִמּב֖ ְמָך֙ ְיהָו֔ אִתי ִשׁ נה. ָקָר֤
התפללתי אליך אלוהי מעומק הבור.

י  ְעֵל֧ם ָאְזְנָך֛ ְלַרְוָחִת֖ ְעָתּ ַאל־ַתּ ָמ֑ י ָשׁ נו. קֹוִל֖
י׃ ְוָעִתֽ ְלַשׁ

אל תכסה אוזנך ושמע את קול תפילותיי וצעקותיי.

א׃ יָרֽ ְרָתּ ַאל־ִתּ ּךָ ָאַמ֖ ֣יֹום ֶאְקָרֶא֔ ֙ ְבּ ְבָתּ נז. ָקַר֙
התקרב אלי בתפילותיי ואמור לי "אל תירא".

י׃ ְלָתּ ַחָיּֽ ַא֥ י ָגּ ֖ י ַנְפׁשִ ְבָתּ ֲאֹדָנ֛י ִריֵב֥ נח. ַר֧
אלי הילחם בשונאי נפשי וגאל נא את חיי.

י׃ ִטֽ ָפּ ה ִמְשׁ ְפָט֖ י ָשׁ ָ֣תִת֔ יָתה ְיהָו֙ה ַעּוָ נט. ָרִא֤
אלי רואה אתה עיוּות דיני, עמוד להגנתי. 

י׃ ם ִלֽ ֹבָת֖ ל־ַמְחְשׁ ם ָכּ ל־ִנְקָמָת֔ יָת֙ה ָכּ ס. ָרִא֙
ראה את רעתם ואת כל מיזמותיהם נגדי.

ם ָעָלֽי׃ ֹבָת֖ ל־ַמְחְשׁ ה ָכּ ָת֙ם ְיהָו֔ ְעָתּ ֶחְרָפּ ַמ֤ סא. ָשׁ
שמע אלי את קללתם ואת כל כוונתם נגדי.

ֹום׃ ל־ַהּיֽ ם ָעַל֖י ָכּ י ָקַמ֙י ְוֶהְגיֹוָנ֔ ְפֵת֤ סב. ִשׂ
את דברי אויביי ואת מחשבתם נגדי תמיד.

ם׃ יָנָתֽ יָטה ֲאִנ֖י ַמְנִגּ יָמָת֙ם ַהִבּ֔ ם ְוִקֽ ֤ ְבּתָ סג. ִשׁ
ראה כי בשכבם ובקומם אני נלעגת בפיהם.

ם׃ ה ְיֵדיֶהֽ ֥ ַמֲעׂשֵ ֛מּול ְיהָו֖ה ְכּ ם ְגּ יב ָלֶה֥ ִשׁ֨ סד. ָתּ
אלי הכה בהם כגמולם וכפי שעוללו לי.

ם׃ ְתָך֖ ָלֶהֽ ֲאָלֽ ב ַתּ ת־ֵל֔ ן ָלֶה֙ם ְמִגַנּ ֤ ּתֵ סה. ִתּ
צֵער את לבם והנחת עליהם את קללתך. 

י ְיהָוֽה׃ ֵמ֥ ַחת ְשׁ ֖ ם ִמּתַ ִמיֵד֔ ַא֙ף ְוַתְשׁ ף ְבּ ְרֹדּ֤ סו. ִתּ
רדוף אותם בכעס והשמידם מתחת השמיים שלך.



         פרק רביעי
ְכָנ֙ה  ֙ ֵפּ ַתּ ְשׁ ֹוב ִתּ ֶ֣תם ַהּט֑ ֶנ֖א ַהּכֶ ב ִיְשׁ א. ֵאיָכ֙ה יּוַע֣ם ָזָה֔

ל־חּוֽצֹות׃ אׁש ָכּ ֹר֖ ֶדׁש ְבּ ַאְבֵני־ֹק֔
הייתכן שייעכר זהב ותתקלקל מתכת אצילה. הייתכן 

שאבני המקדש תתגלגלנה ברחובות.

ה  ז ֵאיָכ֤ ֑ ּפָ ים ַבּ ִא֖ ים ַהְמֻסָלּ ֵנ֤י ִצּיֹו֙ן ַהְיָקִר֔ ב. ְבּ
ר׃ י יֹוֵצֽ ה ְיֵד֥ ֖ ֶרׂש ַמֲעׂשֵ בּו֙ ְלִנְבֵלי־ֶח֔ ֶנְחְשׁ

בני ירושלים היקרים והשקולים כזהב, הייתכן שהפכו 
לשברים של חרסים שנוצרו בידי הקדר.

ן  ד ֵהיִנ֖יקּו ּגּוֵריֶה֑ ֔ ְלצּו ַשׁ י֙ם[ ָח֣ ִנּ ם־תנין ]ַתּ ג. ַגּ
ר׃  ֽ ְדּבָ ִמּ ְיֵעִנ֖ים[ ַבּ ר כי ענים ]ַכּ י ְלַאְכָז֔ ֣ ת־ַעּמִ ַבּ

אפילו חיות בר מניקות את גוריהן ובני עמי הופקרו 
כיענים נטושים במדבר.

א ֽעֹוָלִלי֙ם  ָמ֑ ָצּ ֹו ַבּ ֹון יֹוֵנ֛ק ֶאל־ִחּכ֖ ק ְלׁש֥ ַב֨ ד. ָדּ
ם׃ ין ָלֶהֽ ׂש ֵא֥ ֵר֖ ֶחם ֹפּ ֲאלּו ֶל֔ ֣ ׁשָ

לשון התינוקות נדבקה לִחָּכם מצימאון ופעוטות ביקשו 
לאכול, אך לא פרסו להם לחם.

חּו֑צֹות ָהֱאֻמִני֙ם  ּמּו ַבּ ֖ ים ָנׁשַ ֲעַדִנּ֔ ְכִלי֙ם ְלַמ֣ ה. ָהֹאֽ
ֹות׃ ּתֽ ַפּ ֖קּו ַאְשׁ ע ִחְבּ ֲעֵל֣י תֹוָל֔

הרגילים לאכול מטעמים התייבשו ברחבות והלובשים 
בגדי יוקרה חיטטו באשפתות.

ֲהפּוָכ֣ה  ם ַהֽ את ְסֹד֑ ֖ ַחּטַ י ֵמֽ ת־ַעִמּ֔ ן ַבּ ל֙ ֲעֹו֣ ְגַדּ ו. ַוִיּ
ִים׃ לּו ָבּ֖ה ָיָדֽ ַגע ְולֹא־ָח֥ ְכמֹו־ָר֔

אסון העם נעשה גדול מזה של סדום שנהפכה ברגע אחד 
מבלי שידיים פגעו בה.

ֶצ֙ם  ְדמּו ֶע֙ ֶלג ַצ֖חּו ֵמָחָל֑ב ָא֤ ֔ יָה֙ ִמֶשּׁ ּו ְנִזיֶר֙ ז. ַזּכ֤
ם׃ ְזָרָתֽ יר ִגּ ֖ ים ַסּפִ ִניִנ֔ ִמְפּ

נכבדי העם צחורים משלג ולבנים מחלב. גופם אדמדם 
מפנינים ודמותם בוהקת כאבן ספיר.

ד  חּו֑צֹות ָצַפ֤ ֖רּו ַבּ א ִנְכּ ם לֹ֥ ֳאָר֔ ֽ חֹו֙ר ָתּ ְך ִמְשּׁ ֤ ח. ָחׁשַ
ם ָיֵבׁ֖ש ָהָי֥ה ָכֵעֽץ׃ עֹוָר֙ם ַעל־ַעְצָמ֔

התפחמה דמותם ולא ניתן היה לזהותם ברחובות. התקמט 
עורם על עצמותיהם ונעשה יבש כקליפת עץ.

ם  ֵה֤ ֣ ַחְלֵל֖י ָרָע֑ב ׁשֶ ֶרב ֵמֽ ים ָהיּו֙ ַחְלֵלי־ֶח֔ ט. טֹוִב֤
י׃ ָדֽ ת ָשׂ נּוֹב֖ ים ִמְתּ ִר֔ ָי֙זּובּו֙ ְמֻדָקּ

עדיף היה למות בחרב האויב מאשר ברעב, כי דם 
הנדקרים נשפך כשהם שבעים מפרי הארץ. 

ן ָה֤יּו ְלָברֹו֙ת  ֖לּו ַיְלֵדיֶה֑ ְשּׁ ֹות ִבּ ִנּי֔ י֙ם ַרֲחָמ֣ י ָנִשׁ י. ְיֵד֗
י׃ ֽ ת־ַעּמִ ֶבר ַבּ ֖ ׁשֶ מֹו ְבּ ָל֔

נשים רחמניות נאלצו לבשל את ילדיהן בידיהן כדי 
לאכול בשעת האסון שפקד את בני עמי.

ת־ ֹו ַוַיֶּצּ ְך ֲח֣רֹון ַאּפ֑ ַפ֖ ֤ה ְיהָו֙ה ֶאת־ֲחָמ֔תֹו ָשׁ ּלָ יא. ִכּ
יָה׃ אַכל ְיסֹוֹדֶתֽ ֹון ַוֹתּ֖ ִצּי֔ ׁש ְבּ ֵא֣

האל רוקן את כל זעמו ושפך אותו על ירושלים. הצית 
בה אש שחיסלה אותה עד היסוד.

ֵב֣י ֵתֵב֑ל  ל[ ֹיְשׁ ֶרץ וכל ]ֹכּ֖ ינּו֙ ַמְלֵכי־ֶא֔ א ֶהֱאִמ֙ יב. לֹ֤
׃ ָלִםֽ י ְירּוָשׁ ֲעֵר֖ ַשׁ ב ְבּ ר ְואֹוֵי֔ י ָיֹב֙א ַצ֣ ֤ ּכִ

מלכי העמים ותושבי העולם התקשו להאמין שאויבים 
יצליחו להיכנס בשערי ירושלים.

ים  ְפִכ֥ ֲהֶנ֑יָה ַהֹשּׁ יָה ֲעֹו֖נֹות ֹכּ את ְנִביֶא֔ ַחֹטּ֣ יג. ֵמֽ
ים׃ יִקֽ ם ַצִדּ ֥ ּ֖ה ּדַ ִקְרּבָ ְבּ

בגלל שנביאיה וכוהניה פשעו ורצחו את הצדיקים שבעם. 

א ֽיּוְכ֔לּו  לֹ֣ ם ְבּ ֑ ּדָ ֲא֖לּו ַבּ חּו֔צֹות ְנֹגֽ יד. ָנ֤עּו ִעְוִרי֙ם ַבּֽ
ם׃ יֶהֽ ְלֻבֵשׁ ֖עּו ִבּ ִיְגּ

הלכו התושבים כעיוורים ברחובות ובבגדים ספוגים בדם 
שכולם נגעלו לגעת בהם.

עּו  ָגּ֔ מֹו ֤סּורּו ֙סּורּו֙ ַאל־ִתּ ְראּו ָל֗ א ָק֣ טו. ֣סּורּו ָטֵמ֞
יפּו ָלֽגּור׃ א יֹוִס֖ ם לֹ֥ ּגֹוִי֔ ְמרּו֙ ַבּ ם־ָנ֑עּו ָאֽ י ָנ֖צּו ַגּ ֥ ּכִ

"לכו מאתנו טמאים" קראו אליהם, "התרחקו ואל תגעו 
בנו" והם נדו ונעו, כי אמרו העמים שאין להם תקומה.

ֵנ֤י  ם ְפּ יָט֑ יף ְלַהִבּ א יֹוִס֖ ם לֹ֥ ָק֔ ֵנ֤י ְיהָו֙ה ִחְלּ טז. ְפּ
א ָחָנֽנּו׃ אּו זקנים ]ּוְזֵקִנ֖ים[ לֹ֥ א ָנָשׂ֔ ֹכֲהִני֙ם לֹ֣

האל הפיצם בַגלויות ולא ישגיח יותר, כי את שליחיו לא 
ִּכבדו ועל זקנים לא ריחמו.

נּו  ינּו ֶאל־ֶעְזָרֵת֖ ְכֶל֣יָנה ֵעיֵנ֔ [ ִתּ ינּו֙ יז. עודינה ]עֹוֵד֙
ַע׃ א יֹוִשֽׁ ֹוי לֹ֥ ינּו ֶאל־ּג֖ ֔ נּו ִצִפּ ֵת֣ ָיּ ִצִפּ ֶבל ְבּ ָה֑

עדיין מצפות עינינו לישועה. לחינם ציפינו שגויים יושיעונו.

ינּו  ֥ ב ִקּצֵ ינּו ָקַר֥ ְרֹחֹבֵת֑ ֶ֖כת ִבּ ינּו ִמּלֶ יח. ָצ֣דּו ְצָעֵד֔
ינּו׃ ֽ א ִקּצֵ י־ָב֥ ינּו ִכּ ָמְל֥אּו ָיֵמ֖

הצרו את צעדנו מהליכה ברחובותינו. סופנו התקרב, 
סיימנו את חיינו כי הגיעה אחריתנו.

ים  ִים ַעל־ֶהָהִר֣ ָמ֑ י ָשׁ ֵר֖ ְשׁ ינּו ִמִנּ ים ָהיּו֙ ֹרְדֵפ֔ ֤ יט. ַקּלִ
נּו׃ ְרבּו ָלֽ ֖ר ָא֥ ְדּבָ ִמּ נּו ַבּ ָלֻק֔ ְדּ

מהירים היו רודפינו יותר מנשרים בשמים ומעל להרים. 
רדפו אותנו וארבו לנו במדבר.

ם  ִחיתֹוָת֑ ְשׁ ֖ד ִבּ ה ִנְלּכַ יַח ְיהָו֔ ֣ ינּו֙ ְמׁשִ ֙ כ. ֤רּוַח ַאֵפּ
ְחֶי֥ה ַבּגֹוִיֽם׃ ֹו ִנֽ ִצּל֖ ְרנּו ְבּ ר ָאַמ֔ ֣ ֲאׁשֶ

נשמת אפנו, משיח האל, שעליו סמכנו בגלות, גם הוא 
נפל במלכודת שלהם.

ֶ֖בת[  ת־ֱא֔דֹום יושבתי ]יֹוׁשֶ ְמִח֙י ַבּ י ְוִשׂ יִשׂ ֤ כא. ׂשִ
י  ִר֖ ְכּ ְשׁ ֹוס ִתּ ֲעָבר־ּכ֔ ְך֙ ַתּ ם־ָעַלִ֙י ֶרץ ֑עּוץ ַגּ ֶא֣ ְבּ

י׃ ְוִתְתָעִרֽ
אתם יכולים לשמוח כעת, אדומים מארץ עוץ, אך לא 
ירחק היום שגם אתם תשתו מכוס התרעלה, תשתכרו 

ותתערטלו.

ְך  יף ְלַהְגלֹוֵת֑ א יֹוִס֖ ֹון לֹ֥ ת־ִצּי֔ ם־ֲעֹוֵנְך֙ ַבּ כב. ַתּ
ִיְך׃ אָתֽ ֖ה ַעל־ַחֹטּ ּלָ ת־ֱא֔דֹום ִגּ ד ֲעֹוֵנְך֙ ַבּ ַק֤ ָפּ

נשלם עונשך הנערה ירושלים כי האל לא יוסיף להגלותך. 
עכשיו יסבלו הגויים כי נתגלו חטאיהם.



         פרק חמישי
יָטה[  ֖ נּו הביט ]ַהּבִ ָיה ָל֔ ה־ָה֣ ר ְיהָו֙ה ֶמֽ א. ְזֹכ֤

נּו׃ ֵתֽ ה ֶאת־ֶחְרָפּ ּוְרֵא֥
ְזכֹור אלי מה עבר עלינו וראה את כל בושתנו.

ים׃ ינּו ְלָנְכִרֽ ֖ ּתֵ ים ָבּ נּו֙ ֶנֶֽהְפָכ֣ה ְלָזִר֔ ב. ַנֲחָלֵת֙
אדמתנו נכבשה בידי זרים ובבתינו יושבים נוכרים.

ינּו  ֵת֖ ב ִאֹמּ ין[ ָא֔ ינּו֙ אין ]ְוֵא֣ ים ָהִי֙ ג. ְיתֹוִמ֤
ַאְלָמֽנֹות׃ ְכּ

נעשינו כיתומים ללא אב שאימותיהם התאלמנו.

אּו׃ יר ָיֹבֽ ְמִח֥ ינּו ִבּ ינּו ֵעֵצ֖ ִת֔ ֶכֶ֣סף ָשׁ ינּו֙ ְבּ ד. ֵמיֵמ֙
את מימינו קנינו בכסף ועצינו במחיר יקר.

א[ ֽהּוַנ֖ח ָלֽנּו׃ ְפנּו ָיַגְ֖ענּו לא ]ְולֹ֥ נּו֙ ִנְרָדּ֔ ה. ַע֤ל ַצָוּאֵר֙
עד מחנק נרדפנו ועייפנו מבלי שהרפו מאתנו.

ַעֽ ָלֶֽחם׃ ֹבּ֥ ּור ִלְשׂ ֖ ד ַאּשׁ ּנּו ָי֔ ִי֙ם ָנַת֣ ו. ִמְצַר֙
ביקשנו מהמצרים ומהאשורים לספק לנו מזון.

ם[ אנחנו ]ַוֲאַנְ֖חנּו[  ְטאּו֙ אינם ]ְוֵאיָנ֔ ינּו ָחֽ ז. ֲאֹבֵת֤
ְלנּו׃ ם ָסָבֽ ֲעֹוֹנֵתיֶה֥

אבותינו החוטאים כבר מתו ואנחנו סובלים בגללם.

ם׃ ָדֽ ין ִמָיּ ק ֵא֥ ֵר֖ נּו ֹפּ לּו ָב֔ ְשׁ ח. ֲעָבִדי֙ם ָמ֣
עם עבדים שולט בנו ואין מי שיצילנו מהם.

ר׃ ֽ ְדּבָ ֶרב ַהִמּ ֵנ֖י ֶח֥ נּו ִמְפּ יא ַלְחֵמ֔ נּו֙ ָנִב֣ ֙ ַנְפֵשׁ ט. ְבּ
בסכנת נפש השגנו אוכל מפני שודדי המדבר.

ֵנ֖י ַזְלֲע֥פֹות ָרָעֽב׃ רּו ִמְפּ ּור ִנְכָמ֔ ַתּנ֣ נּו֙ ְכּ י. עֹוֵר֙
עורנו נצרב כמו בתנור מפני הרעב היוקד.

ה׃ י ְיהּוָדֽ ָעֵר֥ ת ְבּ ֻתלֹ֖ ּו ְבּ ֹון ִעּנ֔ ִצּי֣ י֙ם ְבּ יא. ָנִשׁ
עינו את נשות ירושלים ואת נערות יהודה.

רּו׃ ֽ א ֶנְהּדָ ֵנ֥י ְזֵקִנ֖ים לֹ֥ ם ִנְת֔לּו ְפּ ָיָד֣ ִרי֙ם ְבּ יב. ָשׂ
שרים הרגו בתלייה ומנהיגים השפילו.

לּו׃ ָשֽׁ ֵע֥ץ ָכּ ים ָבּ אּו ּוְנָעִר֖ חּוִרי֙ם ְט֣חֹון ָנָשׂ֔ יג. ַבּ
צעירים עבדו בטחינה ונערים כשלו בדחיפת הקורה. 

ם׃ ִגיָנָתֽ ים ִמְנּ חּוִר֖ תּו ַבּ ָב֔ ַער ָשׁ ֣ ַ יד. ְזֵקִני֙ם ִמׁשּ
מנהיגים נעלמו משערי העיר והצעירים חדלו לשמוח. 

ֶבל ְמֹחֵלֽנּו׃ ְך ְלֵא֖ ֥ נּו ֶנְהּפַ ֹוׂש ִלֵבּ֔ ַב֙ת ְמׂש֣ טו. ָשׁ
שמחת לבנו נעצרה והמחולות הפכו למספד.

אנּו׃ י ָחָטֽ ֥ נּו ֽאֹוי־ָנ֥א ָל֖נּו ּכִ ֔ ֶרת ֹראֵשׁ טז. ָנְֽפָל֙ה ֲעֶט֣
נפל כתר ראשנו, אוי לנו בגלל חטאינו.

֥כּו ֵעיֵנֽינּו׃ ה ָחְשׁ ֶלּ נּו ַעל־ֵא֖ ה ָהָי֤ה ָדֶו֙ה ִלֵבּ֔ יז. ַעל־ֶז֗
בשל כך לבנו פצוע ובגלל זאת חשכה ראייתנו.

כּו־ֽבֹו׃ ים ִהְלּ ם ׁשּוָעִל֖ ֵמ֔ ָשּׁ יח. ַע֤ל ַהר־ִצּיֹו֙ן ֶשׁ
על שראינו הר ציון שומם ושועלים מטיילים בתוכו. 

ר ָוֽדֹור׃ ְסֲאָך֖ ְלֹד֥ ב ִכּ ֔ ֵשׁ ה ְיהָו֙ה ְלעֹוָל֣ם ֵתּ ֤ יט. ַאּתָ
אתה האל שלנצח יישב על כיסא המלכות בכל הדורות.  

ים׃ ֶרְך ָיִמֽ ַעְזֵב֖נּו ְלֹא֥ ֽ נּו ַתּ ֵח֔ ָכּ ְשׁ ַצ֙ח ִתּ ה ָלֶנ֙ ָמּ כ. ָל֤
אל תיטוש אותנו לתמיד ואל תעזבנו לזמן ממושך.

ּוָבה[  ָנׁש֔ נּו ְיהָו֤ה ׀ ֵאֶל֙יָך֙ ונשוב ]ְוֽ יֵב֨ כא. ֲהִשׁ
ֶדם׃ ֶקֽ ינּו ְכּ ׁש ָיֵמ֖ ֥ ַחּדֵ

החזר אותנו אליך שוב ונתחדש כמו בימים הטובים. 

ְפָתּ ָעֵל֖ינּו ַעד־ נּו ָקַצ֥ ֔ ס ְמַאְסָתּ י ִאם־ָמֹא֣ כב. ִכּ֚
ד׃ ְמֹאֽ

גם אם מאסת בנו וגם אם כעסת עלינו ביותר.

ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה, ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם

אב ותנחומיו
צדק פואטי / יעקב מעוז

ִמ-ט' ַעד ט"ּו ִׁשָּׁשה ָיִמים,
ִמְּבִכי ָוֶנִהי ֶאל ֲחִגיַגת ָהַאֲהָבה.

חֶֹדׁש ָאב ׁשֹוֵלַח ַּתְנחּוִמים,
ַמְמִציא ָמזֹור ְלֻאָּמה ְּכאּוָבה,

הֹוֵפְך ִמְסֵּפד ְלָמחֹול ַּבְּכָרִמים,
עֹוֶׂשה יֹום טֹוב ְלָכל ַנַער ְוִריָבה.
"ֹלא ָהיּו טֹוִבים ָּכֵאּלּו ַהָּיִמים",
ֹלא ָיַדְענּו ָּכזֹאת ָׁשָעה טֹוָבה.

ְּכזּוג אֹוֲהִבים ִּבְׁשַעת ַהִּדְמּדּוִמים
ַעם ֶוֱאֹלָהיו עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה.


