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שבעתיד הקרוב תהיה לממלכה תקומה של ממש. הוא גם אינו משליך 
את יהבו על סיוע חיצוני ממצרים או מבבל. משום כך ירדו הקינות אל 

הכתב, ושירתן הפכה לחוק בישראל. 

רוב הקינות בנויות לפי סדר אלפביתי, בשינוי קל. גם הפרק האחרון - 
שאינו בסדר זה - שומר על המתכונת של עשרים ושניים פסוקים. תבנית 
הכתיבה המסודרת מעידה על כך שאין כאן התפרצויות כאב ספונטניות, 
גם שנכתבו מתוך  אולי מלמדת  צורתן  זמן מאז המאורע.  ושמא חלף 
מודעות לכך שייקראו דרך קבע. אף מי שמצוי בעיצומו של אבל ובכי, 
ומתקשה למצוא את המלים המתאימות לביטוי כאבו, צרותיו וייסוריו, 

יוכל למצוא בקובץ ביטוי לרגשותיו. 

מבוא לאיכה
מגילת הקינות איכה נכתבה, לפי המסורת, בידי ירמיהו הנביא.1 במגילה 
אין סיפור רצוף או סדר אירועים; מובאות בה קינות על מפלת ישראל, 
ההרג, הרעב, הגלות, הצרות והזוועות. אמנם מקובל לראות בה מגילה 
העוסקת בחורבן הבית, אך אין הדבר חד–משמעי. להפך, תמוה שמקינה 
על מפלת הממלכה כולה ועל היציאה הגדולה לגלות ייעדר אזכור מפורט 
ומפורש של חורבן המקדש. משום כך יש מקום לשער שאת הקינות הללו, 

על כל פנים את רובן הגדול, קוננו עוד קודם חורבן הבית. 

סימוכין לכך אפשר למצוא בפסוק שבו מתואר מה שאירע בעקבות מות 
ְוַהָּׁשרֹות  ַהָּׁשִרים  ָכל  ַוּיֹאְמרּו  יֹאִׁשָּיהּו,  ַעל  ִיְרְמָיהּו  ַוְיקֹוֵנן  יאשיהו:  המלך 
ְּבִקינֹוֵתיֶהם ַעל יֹאִׁשָּיהּו ַעד ַהּיֹום, ַוִּיְּתנּום ְלחֹק ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוִהָּנם ְּכתּוִבים 
שבו  קינות  קובץ  נערך  החורבן  לפני  רבות  מכאן ששנים  ַהִּקינֹות.2  ַעל 
הופיעו קינותיו של ירמיהו על הריגת יאשיהו. נראה שאותו קובץ הוא 
הוא מגילת איכה. את מפלת יאשיהו הולמת במיוחד הקינה השלישית 

במגילת איכה - המתייחדת באורכה ובמבנה שלה.3 

עם מותו של המלך יאשיהו נחתמה תקופה. זאת הבינו לפחות מרחיקי 
בפועל שלושה  עוד מלכו  פי שביהודה  על  הדור, אף  אותו  בני  הראות 
בנים של יאשיהו ואף נכדו. אחרי מות המלך יאשיהו נכבשה ירושלים 
פעמיים - בידי המצרים, שהגלו ממנה את מלך יהודה - ובידי הבבלים, 
שלאחר מצור ממושך שוב שעבדו את המלך. הניסיונות החוזרים למרוד 
כבר  יאשיהו  בימי  ישראל  ייתכן שמפלת  כן  על  יפה.  עלו  לא  בבבלים 
מציירות  אינן  שלפנינו  הקינות  הממלכה.  של  סופה  כתחילת  נתפסה 
חורבן מוחלט וסופי של העם, ובצד האבל מופיעה בהן גם תקווה לנחמה 
רחוקה, ועם זאת עצמת המפלה אינה מוטלת בספק, והמקונן אינו מצפה 

בבא בתרא טו ע"א. חכמים אמרו שברוך בן נריה כתב את המגילה מפי ירמיהו. ראו מועד קטן כו ע"א;   .1
מנחות ל ע"א ורש"י שם; אברבנאל ירמיה לו,ד. וראו עוד דעת מקרא לדניאל בסיכום לפרק א.

דברי הימים ב' לה,כה.  .2
ראו מועד קטן כו ע"א; איכה רבה א,נג; רש"י איכה א,א; אברבנאל ירמיה לו,ב; וראו בביאור להלן ד,כ.  .3
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‘היתה כאלמנה' ירושלים מדומה לאלמנה 
חסות  נטולת  שהייתה  משום  בפשטות 
גם  בכך  יש  אולם  שפל.  היה  ומעמדה 
רמז נסתר לתחושתה ש'בעלה', אלוקים, 
בקינה  גם  חוזר  דומה  ביטוי  נטש אותה. 
ֵאין  ְוְ ָהִיינּו  תֹוִמים  ְיְ ה,ג(:  )להלן  האחרונה 
לקרוא  אפשר  ָמנֹות.  ַאְלְְ ְּכְ ִאּמֵֹתינּו  ָאב, 

לראות  גם  אך אפשר  כפשוטו,  זה  פסוק 
בו אלגוריה לתחושת היתמות שהרגישו 
בני העיר כלפי האב שבשמים, ולהרגשתה 
הסובייקטיבית של ירושלים או של כנסת 
ישראל, כאילו נעזבה לעולם. )איכה רבה 
א,ג; רש"י ויונתן על אתר; יונתן ופסיקתא 
זוטרתא איכה ה,ג. ראו עוד ישעיה נד,ד–ה(.

 א,א<

בקינה זו מתואר מצבה השפל של ירושלים החרבה בהשוואה למעמדה בעבר. המקונן 
מתאר בדידות, מצור, רעב, מכת חרב, שוד ושבי, גלות תושבי העיר וביזוי כבודה.

שלוש פעמים מפסיק המקונן בתיאוריו הקשים, וזועק אל ה׳ שיראה את אשר עולל. 
אין הוא טוען או מתריס כלפי מעלה; אדרבא, לקראת סוף הקינה הוא מצדיק את מידת 
הדין שפגעה בירושלים בשל עוונות תושביה. ובכל זאת בזעקתו כלפי שמים נשמעות 

השתוממות ותהייה על העונש הקשה. הקינה מסתיימת בבקשת נקמה באויבים.

ִתי  ָבה ָבָדד ָהִעיר, ירושלים שהייתה בעבר ַרּבָ פרק א  א ֵאיָכה, איך ָיׁשְְ
ָמָנה. זו שהייתה  ַאלְְְ ָתה חסרת משען ּכְְ ָעם, מיושבת בעם רב?! היא ָהיְְ
ָרִתי, שרה ומושלת  ִתי, גדולה וחשובה1 ַבּגֹוִים בין העמים, ׂשָ בעבר ַרּבָ
לאחרים.  ומשועבדת  כפופה  ָלַמס,  עכשיו  הפכה  ָתה,  ָהיְְ ִדינֹות  ּמְְ ּבַ
לחלוטין  ירדה  ומפוארת,  גדולה  ממלכה  עיר  שהייתה  ירושלים, 
ָלה, שכן  יְְְ ּלַ ה האלמנה חסרת הישע, ירושלים, ּבַ ּכֶ כֹו ִתבְְְ ממעמדה.  ב ּבָ
ָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה. היא מבקשת  ִדמְְְ היא מתביישת לבכות ביום לעיני כול, וְְ
ל־אֲֹהֶביָה, בעלי בריתה  ַנֵחם ִמּכָָ להסתיר דמעתה מעיני זרים. ֵאין־ָלּה מְְ
הפוליטיים. כל המדינות שבעבר היו לה עמן יחסים ידידותיים, זנחו 
הּוָדה  ָתה יְְ לְְ ִבים.  ג ּגָ אֹיְְ דּו ָבּה, ָהיּו ָלּה לְְ גְְ ל־ֵרֶעיָה ּבָ אותה לאחר מפלתה. ּכָָ

ירושלים
פרק א

ביאור 

ם  ִתי ַבּגֹוִי֗ ֣ ָמָנ֑ה ַרּבָ ַאלְְְ ה ּכְְ ָת֖ יְְ ם ָהֽ ִתי ָע֔ ֣ ד ָהִעי֙ר ַרּבָ ָב֣ה ָבָד֗ ֵאיָכ֣ה ׀ ָיֽׁשְְ

ַע֣ל  ָעָתּה֙  ִדמְְְ וְְ ָלה  יְְְ ּלַ֗ ּבַ ה  ּכֶ֜ ִתבְְְ ֨כֹו  ּבָ ס::  ָלַמֽ ה  ָת֖ יְְ ָהֽ ִדי֔נֹות  ּמְְ ּבַ ִת֙י  ָר֙ ׂשָ

ָלּ֖ה  יּו  ָה֥ ּה  ָב֔ דּו  גְְ ֣ ּבָ יָה֙  ל־ֵרֶע֙ ּכָָ ל־ֽאֲֹהֶב֑יָה  ִמּכָָ ם  ַנֵח֖ מְְ ּה  ין־ָל֥ ֵאֽ ּה  ֱחָי֔ ֶלֽ

ם ֥לֹא  ָב֣ה ַבּגֹוִי֔ יא ָיֽׁשְְ ה ִה֚ ה ֵמ֙עִֹנ֙י ּוֵמ֣רֹב ֲעבָֹד֔ הּוָד֤ ה יְְ ָת֨ ֽלְְ ים:: ּגָ ִבֽ ֽאֹיְְ לְְ

י ִצּ֜יֹון ֲאֵב֗לֹות  ֵכ֨ רְְְ ים:: ּדַ ָצִרֽ ין ַהּמְְ ֥ י֖גּוָה ּבֵ ִ ֶפ֥יָה ִהׂשּ ל־ֽרֹדְְ ה ָמ֑נֹוַח ּכָָ ָא֖ צְְ ָמֽ

יָה  ֽתּולֶֹת֥ ים ּבְְ ֲֹהֶנ֖יָה ֶנֱֽאָנִח֑ ין ּכֽ ֹוֵמִמ֔ יָה֙ ׁשֽ ָעֶר֙ ל־ׁשְְ ד ּכָָ י מֹוֵע֔ ֵא֣ ִל֙י ּבָ ִמּבְְ

י־יה֥וה הֹוָגּ֖ה  ֽ ֔לּו ּכִ יָה ׁשָ ֶב֣ רֹאׁש֙ ֽאֹיְְ יָה לְְ ּה:: ָה֨יּו ָצֶר֤ יא ַמר־ָלֽ ִה֥ נּו֖גֹות וְְ

ַוֵּיֵצ֥א מן בת־ִצּ֖יֹון  ֵני־ָצֽר::  ִלפְְְ י  ִב֖ ׁשְְ ֥כּו  לְְ ָהֽ ֽעֹוָלֶל֛יָה  ֶע֑יָה  ׁשָ ּפְְ ַעל־֣רֹב 

לֹא־֖כַֹח  ֥כּו בְְ ַוֵּיֽלְְ ה  ֶע֔ ִמרְְְ ֣אּו  צְְ ַאָּיִלי֙ם לֹא־ָמֽ ּכְְ יָה  ֶר֗ ׂשָ ָה֣יּו  ּה  ל־ֲהָדָר֑ ּכָָ

א

א

ת־ ִמּבַ

 מתוך ציד איילים
 תבליט 

 המאה ה-7 לפנה"ס
ארמון אשורבניפל, 

נינוה

נשים וילדים יוצאים 
 בעגלה לגלות

 תבליטי לכיש 
 701 לפנה"ס

נינוה

ָבה ַבּגֹוִים, בין העמים  ֵמעִֹני, מתוך סבל ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה, שעבוד. ִהיא ָיׁשְְ
ֶפיָה, אויביה משכבר, ששמרו  ל־רֹדְְ ָאה ָמנֹוַח, מנוחה, כי ּכָָ אבל לֹא ָמצְְ
יגּוָה, ניצלו את ההזדמנות להיפרע ממנה  ִ לה טינה במשך דורות, ִהׂשּ
במקומות צרים שאין בהם פתחי  ָצִרים,  ַהּמְְ ין  ּבֵ כאשר היא נדחקה 
מילוט.2  ד בחגים בימים כתיקונם היו הדרכים לירושלים עמוסות 
ֵכי ִצּיֹון  רְְְ במיוחד, שכן אז עלו אליה כל ישראל לרגל; ואילו עתה ּדַ
ָעֶריָה  ל־ׁשְְ ּכָָ עולי רגלים, ולכן גם  ֵאי מֹוֵעד,  ּבָ ִלי  ִמּבְְ ֲאֵבלֹות, שוממות 
תּולֶֹתיָה  ׁשֹוֵמִמין, ּכֲֹהֶניָה ֶנֱאָנִחים. העיר נהרסה ובית המקדש עזוב.3 ּבְְ
רֹאׁש,  ִהיא ַמר־ָלּה.  ה ָהיּו ָצֶריָה, אויביה המֵצרים לה לְְ נּוגֹות, עצובות, וְְ
י־ה' הֹוָגּה, ציער וייסר  לּו, מצאו שלווה, ּכִ ֶביָה ׁשָ למנהיגים גדולים, אֹיְְ
עֹוָלֶליָה, ילדיה הרכים  ֶעיָה, פשעיה הרבים.  ׁשָ ּפְְ רֹב  ַעל, בגלל  אותה 
ל־ֲהָדָרּה,  ת־ִצּיֹון ּכָָ ֵני־ָצר, בגלות יהויכין לבבל.  ו ַוֵּיֵצא ִמּבַ ִבי ִלפְְְ כּו בׁשְְ ָהלְְ
ֶעה  אּו ִמרְְְ ַאָּיִלים שלֹא־ָמצְְ ֶריָה החופשיים ומורמים מעם, ּכְְ יופיה. ָהיּו ׂשָ

פרק א

ירושלים

 הרחבות

א

'ב

 ג

 ד

 ה

 ו
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ֵני רֹוֵדף. הם נלקחו בשבי, ואחרים  לֹא־כַֹח ִלפְְְ כּו בְְ רעבים ואבודים.4 ַוֵּילְְ
רּוֶדיָה, ייסוריה5 את ּכֹל  ָיּה ּומְְְ נְְְ ֵמי עָָ ביְְ ַלִם  רּוׁשָ יְְ ָרה  הובילו אותם.  ז ָזכְְ
מפלתה  בזמן  ֶקֶדם.  ִמיֵמי  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ אוצרותיה  חמודותיה,  ַמֲחֻמֶדיָה, 
ֵאין עֹוֵזר ָלּה, ָראּוָה  ַיד־ָצר, וְְ ּה ּבְְ פֹל ַעּמָ נְְְ נזכרת ירושלים בטובות העבר. ּבִ
ָה, חסרונה. גם אלה שלא השתתפו באופן  ּתֶ ּבַ ַעל־ִמׁשְְְ ֲחקּו  וׂשָ ָצִרים 
ן  ַלִם, ַעל־ּכֵ רּוׁשָ ָאה יְְ א ָחטְְ פעיל בהחרבתה, נהנו ממצבה הירוד.  ח ֵחטְְְ
ִניָדה ָהָיָתה. כמו מנידה, אשה שאין נוגעים בה בשל טומאתה, כך  לְְ
י־ ֶדיָה ִהִּזילּוָה, זלזלו בה, ּכִ ַכּבְְ ל־מְְ רחקו העמים מירושלים הטמאה. ּכָָ

ם־ִהיא  ָוָתּה. נפילותיה, חולשותיה וכאביה נתגלו לעיני כול.6 ּגַ ָראּו ֶערְְְ
ב ָאחֹור. תש כוחה, ועל כן לא הגיבה באופן פעיל, אלא  ׁשָָ ָחה ַוּתָ ֶנֶאנְְְ
ָאָתּה, דם נידתה ניכר  נאנחה ונסוגה אל אומללותה ושיממונה.  ט ֻטמְְְ
ָרה, העלתה על  ׁשּוֶליָה, בשולי בגדה. כלומר, חטאיה גלויים. לֹא ָזכְְ ּבְְ
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ר  ֥ יָה ֲאׁשֶ ֲחֻמֶד֔ ֹל ַמֽ יָה ּכ֚ רּוֶד֔ ָיּה֙ ּומְְְ נְְְ ֵמ֤י עָָ ם יְְ ַלִ֗ ֽרּוׁשָ ה יְְ ָר֣ ף:: ָזֽכְְ ֵנ֥י רֹוֵדֽ ִלפְְְ

ים  ָצִר֔ ָר֣אּוָה  ּה  ָל֔ עֹוֵז֙ר  ֵא֤ין  וְְ ר  ַיד־ָצ֗ ּבְְ ּה  ֣ ַעּמָ ֧פֹל  נְְְ ּבִ ֶדם  ֶק֑ יֵמי  ִמ֣ ָה֖יּו 

ה ָהָיָ֑תה  ִניָד֣ ֖ן לְְ ם ַעל־ּכֵ ַלִ֔ ֣רּוׁשָ ָא֙ה יְְ טְְ א ָחֽ ָה:: ֵח֤טְְְ ֽ ּתֶ ּבַ ֲח֖קּו ַעל־ִמׁשְְְ ֽ ׂשָ

ב  ׁשָָ ֥ ַוּתָ ה  ָח֖ ֶנֶֽאנְְְ יא  ם־ִה֥ ּגַ ּה  ָוָת֔ ֶערְְְ י־ָר֣אּו  ֽ ּכִ ִהִּזי֙לּוָה֙  יָה  ֶד֤ ַכּבְְ ל־מְְ ּכָָ

ים  ָלִא֔ ּפְְ ֶרד  ֣ ַוּתֵ ּה  ֲחִריָת֔ ַאֽ ָר֙ה  ָזֽכְְ ֤לֹא  יָה  ׁשּוֶל֗ ּבְְ ּה  ָאָת֣ ֻטמְְְ  ָאֽחֹור:: 

ַרׂש  ֣ ּפָ ָידֹ֙ו  אֹוֵיֽב::  יל  ֖ ּדִ ִהגְְְ י  ֥ ּכִ י  ִי֔ נְְְ ֶאת־עָָ יהו֙ה  ֵא֤ה  רְְ ָלּ֑ה  ם  ַנֵח֖ מְְ ין  ֵא֥

יָתה  ֔ ִצּוִ ר  ֣ ּה ֲאׁשֶ ׁשָ֔ ּדָ אּו ִמקְְְ ֣ ּבָ ה גֹוִי֙ם  ֲאָת֤ י־ָרֽ ּכִ יָה  ֑ ֲחַמּדֶ ל־ַמֽ ר ַע֖ל ּכָָ ָצ֔

֧נּו  ָנֽתְְ ֶחם  ֶל֔ ים  ֣ ׁשִ ַבקְְְ מְְ ֶנֱֽאָנִחי֙ם  ּ֤ה  ל־ַעּמָ ּכָָ  :: ךְְְ ָלֽ ל  ָה֖ ַבּקָ ֽלֹא־ָי֥בֹאּו 

ָהִי֖יִתי  י  ֥ ּכִ יָטה  ַהּבִ֔ וְְֽֽ יהו֙ה  ֵא֤ה  רְְ ָנֶ֑פׁש  יב  ֣ ָהׁשִ לְְ ֖אֶֹכל  ּבְְ מחמודי֛הם 

אֹו֙ב  ֗אּו ִאם־ֵיׁ֤ש ַמכְְְ יטּו ּורְְְ ֣ ֶרךְְְ֒ ַהּבִ ֶד֒ ֵרי  ל־֣עֹבְְ ֽזֹוֵלָלֽה:: ֣לֹוא ֲאֵליֶכ֮ם ּכָָ

֛רֹום  ֹו:: ִמּמָ ֖יֹום ֲח֥רֹון ַאּפֽ ֙ר הֹוָג֣ה יה֔וה ּבְְ י ֲאׁשֶ ר עֹוַל֖ל ִל֑ ֥ י ֲאׁשֶ אִֹב֔ ַמכְְְ ּכְְ

ָא֔חֹור  ִני  יַב֣ ֱהׁשִ ַל֙י  ַרגְְְ לְְ ת  ׁשֶ ֶר֤ ׂש  ַר֨ ּפָ ה  ּנָ ֑ ּדֶ ַוִּירְְְ י  מַֹת֖ ַעצְְְ ּבְְ ׁש  ַלח־ֵא֥ ֽ ׁשָ

֛גּו  רְְ ֥ ּתָ ִיׂשְְְ ָי֗דֹו  ּבְְ י  ַע֜ ׁשָ ּפְְ ֨עֹל  ַק֩ד  ִנׂשְְְ ָוֽה::  ּדָ ל־ַהּ֖יֹום  ּכָָ ה  ֵֹמָמ֔ ׁשֽ ִנ֙י  ָתַנ֙  נְְ

ֽקּום::  ֽלֹא־אּוַכ֥ל  י  יֵד֖ ּבִ י  ֲאדָֹנ֔ ָתַנִ֣ני  נְְ י  ּכִֹח֑ יל  ֣ ׁשִ ִהכְְְ י  אִר֖ ַעל־ַצּוָ ָע֥לּו 

י  חּוָר֑ ֽ ּבַ ֹר  ּב֣ ִלׁשְְְ מֹוֵע֖ד  י  ָעַל֛ א  ָקָר֥ י  ּבִ֔ ִקרְְְ ּבְְ ֲאדָֹנ֙י  ׀  י  יַר֤ ל־ַאּבִ כָָ ה  ִסּלָ֨

ם יֶה֛ ֲחַמּדֵ ַמֽ

ָידֹו ָּפַרׂש ָצר ַעל ָּכל 
ַמֲחַמֶּדיָה
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ָלִאים, הרבה יותר מן הצפוי ומן  ֶרד ּפְְ דעתה שזו תהיה7 ַאֲחִריָתּה. ַוּתֵ
ַנֵחם ָלּה.  המשוער.8 ֵאין מְְ

יל  ּדִ י ִהגְְְ ִיי, סבלי, ּכִ נְְְ ֵאה ה' ֶאת־עָָ כתוצאה מכל אלה מבקש המקונן: רְְ
ַרׂש ָצר ַעל, האויב  אֹוֵיב את כוחו, והוא עושה בירושלים כרצונו.  י ָידֹו ּפָ
ּה, מן העמים  ׁשָ ּדָ אּו אל ִמקְְְ י־ָרֲאָתה גֹוִים שּבָ יָה, ּכִ ל־ַמֲחַמּדֶ לקח את ּכָָ
והמואבים, שהתורה  העמונים   , ָלךְְ ָהל  ַבּקָ שלֹא־ָיבֹאּו  יָתה  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ
מונעת מהם אפילו את האפשרות להתגייר.9 כניסתם של העמים 

הדחויים והפחותים הללו לתוך בית המקדש היא עלבון כפול.10

יֶהם, מכרו  נּו ַמֲחַמּדֵ ים ֶלֶחם בגלל המצור, ָנתְְ ׁשִ ַבקְְְ ּה ֶנֱאָנִחים ומְְ ל־ַעּמָ יא ּכָָ

שוב מבקש  ָנֶפׁש.  לקיים11  יב,  ָהׁשִ לְְ אֶֹכל  ּבעבור  להם  היקר  כל  את 
ֵאה,  המקונן שה' יביט אליו, אלא שעתה הוא מדבר בשם ירושלים: רְְ
י ָהִייִתי, נהפכתי לזֹוֵלָלה, מזולזלת,12 או: אנַשי רעבים  יָטה, ּכִ ַהּבִ ה', וְְ

ללחם כי בעבר הייתי עיר זוללת.13 

עתה פונה ירושלים השוממה אל האנשים העוברים בה לפי תומם 
ומאחלת להם:  יב לֹוא ֲאֵליֶכם, לוואי שלא יפגעו בכם צרות דומות 
ר עֹוַלל,  אִֹבי ֲאׁשֶ ַמכְְְ אֹוב ּכְְ אּו ִאם־ֵיׁש ַמכְְְ יטּו ּורְְְ . ַהּבִ ֵרי ֶדֶרךְְְ ל־עֹבְְ לצרותי,14 ּכָָ
ַלח  רֹום ׁשָ יֹום ֲחרֹון ַאּפֹו, כעסו.  יג ִמּמָ ר הֹוָגה, ציער ה' ּבְְ נעשה15 ִלי, ֲאׁשֶ
ַרׂש  ה, הרס, רידד אותן, או: האש שלטה בהן. ּפָ ּנָ ּדֶ מַֹתי ַוִּירְְְ ַעצְְְ ה' ֵאׁש ּבְְ
ָתַנִני ׁשֵֹמָמה,  יַבִני ָאחֹור. נְְ ַלי, וכיוון שרגלי לכודות בה, ֱהׁשִ ַרגְְְ ת לְְ ה' ֶרׁשֶ
ַקד, נשמר  ָוה, חולה וסובלת, או: נידה ומרוחקת.16  יד ִנׂשְְְ ל־ַהּיֹום ּדָ ּכָָ
יסתבכו  גּו,  רְְ ּתָ ִיׂשְְְ ה'.  של  ָידֹו  ּבְְ ַעי  ׁשָ ּפְְ חובת  עֹל, מעמסה,  נזכר17  או 
יֵדי מי  ָתַנִני ֲאדָֹני ּבִ יל את ּכִֹחי. נְְ ׁשִ אִרי כעול אשר ִהכְְְ פשעי, ָעלּו ַעל־ַצּוָ
יַרי, גיבוַרי, ֲאדָֹני  ל־ַאּבִ ה, רמס18 את כָָ שמתחתיו לֹא־אּוַכל לקּום.  טו ִסּלָ
התוועדות אחד  למקום  רבים  אויבים  זימן  מֹוֵעד  ָעַלי  ָקָרא  י.  ּבִ ִקרְְְ ּבְְ
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הּוָדה, כינוי לשבט  ת־יְְ ּבַ תּוַלת  ִלבְְְ ַרךְְְ ֲאדָֹני  ּדָ ת  ּגַ חּוָרי.  ּבַ את  ּבֹר  ִלׁשְְְ כדי 
כענבים,  האויב  ברגלי  נדרסים  כולנו  ירושלים.  ליושבי  או  יהודה 
ִים,  ּמַ ָדה  יֹרְְ ֵעיִני  ֵעיִני  ֲאִני בֹוִכָּיה,  ה  כיין בגת.19  טז ַעל־ֵאּלֶ ודמנו נשפך 
י. ָהיּו  ׁשִ יב ַנפְְְ ַנֵחם, ֵמׁשִ י מלך או גואל מְְ ּנִ י־ָרַחק ִמּמֶ מורידה דמעות – ּכִ

י ָגַבר אֹוֵיב. ָבַני ׁשֹוֵמִמים, ללא מדריך וללא מסייע, ּכִ

ַנֵחם  מְְ ֵאין  וייאוש,20  כניעה, שבר  לאות  ָיֶדיָה  ּבְְ ִצּיֹון  ה, פשטה  ׂשָ רְְ יז ּפֵ

ָתה  ִביָביו, מכל צדדיו ָצָריו.21 ָהיְְ ַיֲעקֹב שאת יעקב יקיפו סְְ ה ה' לְְ ָלּה. ִצּוָ
יֵניֶהם.  ה, מרוחקת ובזויה אף יותר22 ּבֵ ִנּדָ ַלִם לְְ רּוׁשָ יְְ

יק, צודק הּוא ה', שעשה  הקינה נאמרת מתוך קבלת הדין:  יח ַצּדִ
את  ים,  ל־ָהַעּמִ עּו־ָנא, כָָ מְְְ המריתי. ׁשִ י ִפיהּו ָמִריִתי,  לנו את כל זאת, ּכִ
ִבי.  יט ָקָראִתי  ֶ כּו ַבׁשּ תּולַֹתי ּוַבחּוַרי ָהלְְ אִֹבי – ּבְְ אּו ַמכְְְ מה שעשה לנו, ּורְְְ
הברית  ולבעלות  כאוהבי  עצמם  שהציגו  לאלה  ַאֲהַבי,  ַלמְְ
ֵקַני המכובדים, הניזונים בדרך  ּוזְְְ ּכֲֹהַני  ִרּמּוִני. ובינתיים  ה  ֵהּמָ  – שלי23 
הציבור  אין  הרעב  משום שבשעת  ָועּו,  ּגָ ִעיר  ּבָ הציבור,24  מן  כלל 

ביאור 

ה ֵעיִנ֤י ׀  ה ׀ ֲאִנ֣י ֽבֹוִכָּי֗ ּלֶ ה:: ַעל־ֵא֣ הּוָדֽ ת־־־יְְ תּוַל֖ת ּבַ י ִלבְְְ ךְְְ ֲאדָֹנ֔ ַר֣ ת ּדָ ּגַ֚

ים  ֹוֵמִמ֔ י ָה֤יּו ָבַנ֙י ׁשֽ ֑ ׁשִ יב ַנפְְְ ֣ ם ֵמׁשִ ַנֵח֖ י מְְ ּנִ ֛ ק ִמּמֶ י־ָרַח֥ ֽ ִים ּכִ ָדה ּמַ֔ ֵעיִנ֙י ֣יֹרְְ

ַיֲֽע֖קֹב  ֧ה יה֛וה לְְ ּה ִצּוָ ַנֵח֙ם ָל֔ יָה ֵא֤ין מְְ ָיֶד֗ ה ִצּ֜יֹון ּבְְ ׂשָ֨ ֽרְְ ר אֹוֵיֽב:: ּפֵ י ָגַב֖ ֥ ּכִ

י  ֣ ּכִ יה֖וה  ֛הּוא  יק  ֥ ַצּדִ ם::  יֵניֶהֽ ֽ ּבֵ ה  ֖ ִנּדָ לְְ ִם  ַל֛ ֽרּוׁשָ יְְ ה  ָת֧ יְְ ָהֽ יו  ָצָר֑ יו  ִביָב֣ סְְ

י  חּוַר֖ ּוַבֽ י  ֽתּולַֹת֥ ּבְְ י  אִֹב֔ אּו֙ ַמכְְְ ּורְְְ ל־ע֗מים  עּו־ָנ֣א כָָ מְְְ ׁשִ יִתי  ָמִר֑ יהּו  ִפ֣

ָו֑עּו  יר ּגָ ִע֣ ֵקַנ֖י ּבָ ֲֹהַנ֥י ּוזְְְ ּוִני ּכֽ ה ִרּמ֔ ּמָ ֲהַב֙י ֵה֣ ַאֽ אִתי ַלֽמְְ ִבי:: ָקָר֤ ֽ ֶ ֥כּו ַבׁשּ לְְ ָהֽ

י  י־ַצר־ִל֙י ֵמַע֣ ֽ ה יה֤וה ּכִ ֵא֨ ם:: רְְ ֽ ׁשָ יבּו ֶאת־ַנפְְְ ֖ ָיׁשִ מֹו וְְ ּו ֙אֶֹכל֙ ָל֔ ׁש֥ י־ִבקְְְ ֽ ּכִ

ֶרב  ָלה־ֶח֖ ּכְְ ׁשִ ִמ֥חּוץ  יִתי  ָמִר֑ ָמ֖רֹו  י  ֥ ּכִ י  ּבִ֔ ִקרְְְ ּבְְ ֙י  ִלּבִ ֤ךְְְ  ּפַ ֶנהְְְ רּו  ָמ֔ ַמרְְְ חֳֳ

֤עּו  מְְ ֽ י ׁשָ ַב֜ ל־֨אֹיְְ י ּכָָ ַנֵח֙ם ִל֔ ִני ֵא֤ין מְְ ה ָא֗ ֧י ֶנֱֽאָנָח֣ ֞עּו ּכִ מְְ ֽ ֶות:: ׁשָ ֽ ּמָ ִית ּכַ ֥ ּבַ ּבַ

֨בֹא  ֥יּו ָכֽמִֹני:: ּתָ ִיֽהְְְ אָת וְְ אָת ֽיֹום־ָקָר֖ יָת ֵהֵב֥ ֑ ה ָעׂשִ ֖ י ַאּתָ ֥ ׂשּו ּכִ ָעִת֙י ׂשָ֔ ָרֽ

י־ ֽ ָע֑י ּכִ ׁשָ ל־ּפְְ י ַע֣ל ּכָָ ּתָ ִל֖ ר עֹוַל֛לְְְ ֥ ֲאׁשֶ ֽ מֹו ּכַ עֹוֵל֣ל ָל֔ יָך֙ וְְ ָפֶנ֙ ם לְְ ָעָת֤ ל־ָרֽ כָָ

ֽי:: י ַדּוָ ֥ ִלּבִ י וְְ חַֹת֖ ֹות ַאנְְְ ַרּב֥

ים ַעּמִ֗ ָהֽ

ְּבתּוֹלַתי ּוַבחּוַרי ָהְלכּו 
ַבֶּׁשִבי

 יהודים מוגלים מלכיש 
מימין למעלה נשים, 

ומשמאל למעלה 
 גברים 
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דריכה בגת

ם – אך ללא  ׁשָ יבּו ֶאת־ַנפְְְ על ידו ָיׁשִ ׁשּו אֶֹכל ָלמֹו, וְְ י־ִבקְְְ  יכול לפרנסם, ּכִ
הועיל. 

שוב פונה המקונן אל ה', והפעם נראה שדמותו האישית של המקונן 
ָמרּו, התחממו.25  ַמרְְְ י־ַצר־ִלי וֵמַעי חֳֳ ֵאה, ה', ּכִ מתלכדת עם ירושלים:  כ רְְ
אני  בוערים.   – המעיים   – הפנימיים  אברי  אפילו  כואב,  גופי  כל 
י ָמרֹו ָמִריִתי, המריתי את פי ה'. ִמחּוץ  י, ּכִ ּבִ ִקרְְְ י ּבְְ ךְְְ ִלּבִ ּפַ חשה כאילו ֶנהְְְ
ֶות. בחוץ הורגים, אך אימת המוות נמצאת גם  ּמָ ִית ּכַ ּבַ ָלה־ֶחֶרב, ּבַ ּכְְ ׁשִ
עּו  מְְ ַבי כשׁשָ ל־אֹיְְ ַנֵחם ִלי. ּכָָ י ֶנֱאָנָחה ָאִני, ֵאין מְְ עּו ּכִ מְְ בתוך הבית.  כא ׁשָ

יָת.  ה, ה', ָעׂשִ י ַאּתָ ׂשּו, שמחו לאידי, ּכִ ָרָעִתי – ׂשָ

ומכאן עובר המקונן לתחינה:26 ֵהֵבאָת, אנא כשיבוא היֹום שָקָראָת, 
בֹא  יּו אויבי ָכמִֹני. הענש אותם בייסורים דומים.  כב ּתָ ִיהְְְ קבעת לכך – וְְ
עֹוֵלל,  וְְ ָפֶניָך,  לְְ וידידים  אוהבים  פני  אלה שהעמידו  של  ל־ָרָעָתם  כָָ
י  ִלּבִ וְְ חַֹתי  ַאנְְְ י־ַרּבֹות  ּכִ ָעי,  ׁשָ ל־ּפְְ ּכָָ ַעל  ִלי  ּתָ  עֹוַללְְְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלמֹו, להם  עשה 

י, סובל מכאב.  ַדּוָ

 טז

 יז

 יח

 יט

 כ

 כא

 כב
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אם התמקדה הקינה הקודמת באויב שה' שלח להציק לירושלים בשל פשעיה, קינה זו 
פותחת בהדגשת ההשתוממות על פגיעתו של אלוקים ב'בת ציון', ‘בת ירושלים' ו'בת 
יהודה'. )אחת-עשרה פעמים מופיעה המלה ‘בת' בעשרים ושניים הפסוקים שבקינה(. 
והורס את בתיהם ומבצריהם.  כאן אלוקים הוא המשפיל את ישראל ואת מנהיגיהם 

הוא עצמו נדמה לאויב, ואינו מתואר רק כמי ששלח את האויב.

שניבאו  השווא  שבנבואות  ירושלים,  של  השקר  נביאי  את  המקונן  מאשים  בהמשך 
מנעו מתושבי ירושלים לעמוד נוכח חטאיהם ולשנות את דרכם. בהווה לא נשמעות 
עוד נבואות, וקולות חוגגים של עולי רגלים כבר אינם עולים מן העיר. עתה נשמעים 
בירושלים קולות התינוקות הזועקים למזון ומשקה, קולות ההשתאות, הצער וההספד 
של העוברים על פני העיר החרבה, קולות האויבים הששים לאידם של ישראל וצעקות 

השבר והתפילה של יושביה. 

ַאּפֹו,  ּבְְ פרק ב  א ֵאיָכה ָיִעיב, יחשיך כענן המסתיר את אור השמש 
את  ַמִים אל ֶאֶרץ  ָ ִליךְְְ ִמׁשּ אומתו-בתו. ִהׁשְְְ ת־ִצּיֹון,  בכעסו ֲאדָֹני ֶאת־ּבַ
ָליו, כינוי מליצי לבית המקדש1  לֹא־ָזַכר את ֲהדֹם־ַרגְְְ ָרֵאל, וְְ ֶאֶרת ִיׂשְְְ פְְְ ּתִ
אֹות, משכנותיהם  ל־נְְ לֹא ָחַמל ֵאת ּכָָ ע, השמיד ֲאדָֹני וְְ ּלַ יֹום ַאּפֹו.  ב ּבִ ּבְְ
יַע,  ִהּגִ הּוָדה  ֵרי ַבת־יְְ צְְ ִמבְְְ ָרתֹו, בזעמו את  ֶעבְְְ ּבְְ ָהַרס  ַיֲעקֹב,  הנאים של 
ִרי־ַאף,  חֳֳ ּבָָ ַדע  ֶריָה.  ג ּגָ ׂשָ וְְ ָלָכה  ַממְְְ וביזה  ביטל  ל,  ִחּלֵ ָלָאֶרץ,  הוריד2 
ָרֵאל ותפארתם. בדרך כלל ה'  ִיׂשְְְ ֶקֶרן, גדולת  ּכֹל  בחרון, בכעס את 
יב  מגן על עמו ואינו מניח לאויב לעשות לו כרצונו, והנה עתה ֵהׁשִ
ֵני אֹוֵיב,  ִמינֹו, המונעת מן האויב לפעול כנגד ישראל, ִמּפְְ ָאחֹור את יְְ

 מעשה ה' 
בבת ציון 
פרק ב

ביאור 

ֶרץ  ֶא֔ ִי֙ם  ַמ֙ ָ ִמׁשּ ִל֤יךְְְ  ִהׁשְְְ ת־ִצּ֔יֹון  ֶאת־ּבַ ֲאדָֹנ֙י  ׀  ֹו  ַאּפ֤ ּבְְ יב  ָיִע֨ ֵאיָכ֩ה 

י ֣לא  ע ֲאדָֹנ֜ ּלַ֨ ֹו:: ּבִ ֥יֹום ַאּפֽ ָל֖יו ּבְְ ֽלֹא־ָזַכ֥ר ֲהֽדֹם־ַרגְְְ ל וְְ ָרֵא֑ ֶרת ִיׂשְְְ ֶא֖ פְְְ ּתִ

֣יַע  ה ִהּגִ הּוָד֖ י ַבת־יְְ ֵר֥ צְְ ָר֛תֹו ִמבְְְ ֶעבְְְ ס ּבְְ ֣אֹות ַיֲֽע֔קֹב ָהַר֧ ל־נְְ ת ּכָָ ל ֵא֚ ָחַמ֗

ל  ָרֵא֔ ִיׂשְְְ ֶרן  ֶק֣ ֹל  ּכ֚ ף  ִרי־ַא֗ חֳֳ ֽ ּבָָ ע  ַד֣ ּגָ יָה::  ֶרֽ ׂשָ וְְ ָלָכ֖ה  ַממְְְ ֥ל  ִחּלֵ ֶרץ  ָלָא֑

ָל֖ה  כְְ ה ָאֽ ָהָב֔ ׁש ֶלֽ ֵא֣ ַיֲֽעקֹ֙ב ּכְְ ַע֤ר ּבְְ ֵנ֣י אֹוֵי֑ב ַוִּיבְְְ ִמי֖נֹו ִמּפְְ יב ָא֛חֹור יְְ ֥ ֵהׁשִ

י־ ֲחַמּדֵ ַמֽ ֹל  ּכ֖ ַּיֲֽה֔רֹג  ַוֽ ר  ָצ֔ ּכְְ ִמינֹ֙ו  יְְ ֤ב  ִנּצָ ב  אֹוֵי֗ ּכְְ ֹו  ּת֜ ַקׁשְְְ ךְְְ  ַר֨ ּדָ יב::  ָסִבֽ

֣ע  ּלַ ּבִ אֹוֵי֙ב  ּכְְ ׀  ֲאדָֹנ֤י  ה  ָהָי֨ ֲחָמֽתֹו::  ׁש  ֵא֖ ּכָ ַפ֥ךְְְ  ׁשָ ת־ִצּ֔יֹון  ּבַ ֙אֶֹהל֙  ּבְְ ָעִ֑ין 

ה  הּוָד֔ ַבת־יְְ ּבְְ ֶר֙ב  ַוֶּי֙ יו  ָצָר֑ ִמבְְְ ת  ֵח֖ ׁשִ יָה  נֹוֶת֔ מְְ ל־ַארְְְ ּכָָ ֙ע  ּלַ ּבִ ל  ָרֵא֔ ִיׂשְְְ

ִצּיֹו֙ן  ּבְְ ׀  יה֤וה  ח  ּכַ֨ ׁשִ ֽמֲֹע֑דֹו  ת  ֵח֖ ׁשִ ֹו  ּכ֔ ׂשֻ ֙ן  ּגַ ּכַ ֤מֹס  ַוַּיחְְְ ַוֲֽאִנָּיֽה::  ֲאִנָּי֖ה  ֽ ּתַ

חֹ֙ו  ּבְְ ִמזְְְ ׀  ֲאדָֹנ֤י  ח  ָזַנ֨ ן::  כֵֹהֽ וְְ ֶלךְְְ  ֶמ֥ ֹו  ַזַֽעם־ַאּפ֖ ּבְְ ץ  ַא֥ ַוִּינְְְ ת  ּבָ֔ ׁשַ וְְ מֹוֵע֣ד 

֥נּו  ָנֽתְְ ֛קֹול  יָה  נֹוֶת֑ מְְ ַארְְְ חֹו֖מֹת  ב  ַיד־־־אֹוֵי֔ ּבְְ י֙ר  ּגִ ִהסְְְ ֹו  ׁש֔ ּדָ ִמקְְְ ר  ִנֵא֣

ב

ב

֣לֹא וְְ

 מימין:
ָהַרס ְּבֶעְבָרתֹו ִמְבְצֵרי 
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ָלה  ֵאׁש ֶלָהָבה שָאכְְ ַיֲעקֹב ּכְְ ַער האויב ּבְְ והאויב פעל ללא הפרעה.3 ַוִּיבְְְ
כאילו היה אויבנו.  אֹוֵיב,  עלינו ּכְְ ּתֹו  ַרךְְְ ַקׁשְְְ ָסִביב.  ד ואף ה' עצמו ּדָ
ָצר.  ִמינֹו ּכְְ ב יְְ כאמור, ימינו נסוגה מלסייע לישראל. ולא זו בלבד – ִנּצָ
ֵאׁש  ּכָ ַפךְְְ  ׁשָ ת־ִצּיֹון  ּבַ אֶֹהל  ּבְְ י־ָעִין,  ַמֲחַמּדֵ ּכֹל  ַוַּיֲהרֹג  היא עומדת כנגדנו. 
ע  ּלַ ָרֵאל, ּבִ ע, ה' השחית את ִיׂשְְְ ּלַ אֹוֵיב, ּבִ ֲחָמתֹו, כעסו.  ה ָהָיה ֲאדָֹני ּכְְ
ַוֲאִנָּיה,  ֲאִנָּיה  ּתַ הּוָדה  ַבת־יְְ ּבְְ ִהרָּבה  ַוֶּיֶרב,  ָצָריו.  ִמבְְְ ֵחת  ׁשִ נֹוֶתיָה,  מְְ ל־ַארְְְ ּכָָ
כל  את  וקוטף  ן  לּגַ כמי שפולש  מֹס  וצער.4  ו ַוַּיחְְְ אבל  של  קולות 
ֵחת את מֲֹעדֹו, המקום  ּכֹו, סוכתו, משכנו.6 ׁשִ ֵּפרותיו,5 כך הסיר את ׂשֻ
ת. בגלל הצרות נעשו הימים  ּבָ ׁשַ ִצּיֹון מֹוֵעד וְְ ח ה' ּבְְ ּכַ שבו נועד ונכח.7 ׁשִ
כה מרים וקשים, שהמועדים ואפילו השבתות אינם ניכרים עוד. 
ַזַעם־ַאּפֹו  ַאץ, ה' קילל ופגע ּבְְ רצף החיים הפך דל, אפור ועצוב. ַוִּינְְְ
נראה  כן  על  מקדשו.  על  להגן  חדל  שבישראל.  ז ה'  כֵֹהן  וְְ בֶמֶלךְְְ 
את  ַיד־אֹוֵיב  ּבְְ יר  ּגִ ִהסְְְ ׁשֹו,  ּדָ ִמקְְְ את  קילל  ִנֵאר,  חֹו,  ּבְְ ִמזְְְ ֲאדָֹני את  שָזַנח 
נּו  נֹוֶתיָה. כיוון שהמקום ניתן לשליטת זרים, קֹול גדול ָנתְְ מְְ  חֹומֹת ַארְְְ

בת ציון
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הסדר האלפביתי פסוקים טז ו-יז מתחילים 
כסדר  שלא  ע,  באות  ואחריה  פ  באות 
הנקוט בידינו. שינוי זה מן הסדר המקובל 
והרביעית  השלישית  בקינות  גם  יופיע 

)ג,מו–נא; ד,טז–יז( יש לכך הסברים שונים, 
סדר  היה  לא  ימים  שבאותם  ייתכן  אך 
האותיות קבוע לגמרי. )ראו גם סנהדרין 

קד ע"ב; איכה רבה ב,כ(. 

 ב,טז<

יֹום מֹוֵעד. רעשי הטבח והמלחמה במקדש עוררו את זכרם  ֵבית־ה' ּכְְ ּבְְ
ב ה'  של קולות הרינה והתודה של ההמון שחגג באותו מקום.8  ח ָחׁשַ
ת־ִצּיֹון, ָנָטה, שרטט ָקו לשם הכנת תכניות הפעולה  ִחית חֹוַמת ּבַ ַהׁשְְְ לְְ
ַע, מלהשמיד. הוא הוציא את תכניותיו אל  ּלֵ יב ָידֹו ִמּבַ שלו, לֹא־ֵהׁשִ
חֹוָמה, ושניהם  הפועל. ַוּיַ ֲאֶבל, ה' גרם לאבל בֵחל, חומת מגן קטנה וְְ
משום  נעלמו,  כביכול  ָעֶריָה  ׁשְְ ָבָאֶרץ  עּו  נשברו.  ט ָטבְְ ָללּו,  ֻאמְְְ ו  ּדָ ַיחְְְ
ִריֶחיָה,  ר ּבְְ ּבַ ׁשִ ד וְְ שחדלו להשתמש בהם, ואין בהם עוד תועלת. ִאּבַ

ביאור 

ת־ִצּ֔יֹון  ת ּבַ ִחי֙ת חֹוַמ֣ ַהׁשְְְ ׀ לְְ ב יה֤וה  ֥יֹום מֹוֵעֽד:: ָחׁשַ֨ ּכְְ ֵבֽית־יה֖וה  ּבְְ

ָלֽלּו::  ֻאמְְְ ו  ֥ ּדָ ַיחְְְ ה  חֹוָמ֖ וְְ ל  ַוּיַ ֲֽאֶבל־ֵח֥ ַ֑ע  ּלֵ ִמּבַ ָי֖דֹו  יב  ֥ ֽלֹא־ֵהׁשִ ו  ָק֔ ָנָ֣טה 

ַבּגֹוִי֙ם  יָה  ֶר֤ ׂשָ וְְ ּה  ּכָ֨ ַמלְְְ יָה  ִריֶח֑ ּבְְ ר  ֖ ּבַ ׁשִ וְְ ד  ֥ ִאּבַ יָה  ָעֶר֔ ׁשְְ ֶר֙ץ  ָבָא֙ ֤עּו  בְְ ָטֽ

מּו֙  ֶרץ ִיּדְְ ֨בּו ָלָא֤ יהֽוה:: ֵיֽׁשְְ ֥אּו ָח֖זֹון ֵמֽ צְְ יָה לֹא־ָמֽ ִביֶא֕ ם־נְְ ה ּגַ ין ּתֹוָר֔  ֵא֣

ֶר֙ץ  ידּו ָלָא֙ ים הֹוִר֤ ֑ ּקִ ֖רּו ׂשַ גְְ ָחֽ ם  ֱע֤לּו ָעָפ֙ר ַעל־רֹאׁשָ֔ ֶהֽ ֵנ֣י ַבת־ִצּ֔יֹון  ִזקְְְ

֤ךְְְ  ּפַ י ִנׁשְְְ ֣רּו ֵמַע֔ מְְ ַמרְְְ ָמ֤עֹות ֵעיַנ֙י חֳֳ ֨לּו ַבּדְְ ִם:: ּכָ ָלֽ ֽרּוׁשָ תּו֖לֹת יְְ ן ּבְְ רֹאׁשָ֔

חֹ֖בֹות  רְְְ ּבִ ק  יֹוֵנ֔ וְְ עֹוֵלל֙  ף  ָעֵט֤ ֽ ּבֵ י  ֑ ת־ַעּמִ ּבַ ֶבר  ֖ ַעל־ׁשֶ י  ֵבִד֔ ּכְְ ֶר֙ץ  ָלָא֙

חֹ֣בֹות  רְְְ ָחָלל֙ ּבִ ֽ ָפ֤ם ּכֶ ַעּטְְ תְְְ ִהֽ ָג֣ן ָוָיִ֑ין ּבְְ ֔רּו ַאֵּי֖ה ּדָ ִאּמָֹת֙ם ֽיֹאמְְ ָיֽה:: לְְ ִקרְְְ

ה־ ה ֲאַדּמֶ ה־אעו֞דך ָמ֣ ם:: ָמֽ יק ִאּמָֹתֽ ם ֶאל־ֵח֖ ׁשָ֔ ֣ךְְְ ַנפְְְ ּפֵ ּתַ ִהׁשְְְ יר ּבְְ ִע֔

י־ ֽ ּכִ ת־ִצּ֑יֹון  ּבַ תּוַל֖ת  ּבְְ ךְְְ  ַוֲֽאַנֲֽחֵמ֔  ֙ ךְְְ ֶוה־ּלָ ם ָמ֤ה ַאׁשְְְ ַלִ֔ ֣רּוׁשָ יְְ ֙ת  ַהּבַ ךְְְ  ּלָ֗

ֽלֹא־ ל וְְ ָתֵפ֔ א וְְ וְְְ ֣ ֙ ׁשָ ִיךְְְ ָח֤זּו ָלךְְְ ִביַא֗ :: נְְ א־ָלֽךְְְ ּפָ י ִירְְְ ךְְְ ִמ֥ ֵר֖ בְְְ ָּי֛ם ׁשִ  ָג֥דֹול ּכַ

ם::  ּוַמּדּוִחֽ א  וְְְ ֖ ׁשָ ֥אֹות  ַמׂשְְְ ךְְְ  ָל֔ ַוֶּיֱ֣חזּו  יב שבי֑תך  ֣ ָהׁשִ לְְ ּו ַעל־ֲעוֵֹנ֖ךְְְ  ִגּל֥

ת  ֖ ַעל־ּבַ ם  רֹאׁשָ֔ ַוָּיִנ֣עּו  קּו֙  רְְ ֽ ׁשָ ֶרךְְְ  ֶד֔ ֵרי  ל־֣עֹבְְ ּכָָ ִי֙ם  ּפַ֙ ּכַ ִיךְְְ  ָעַל֤ ֨קּו  פְְ ָסֽ

ֶרץ::  ל־ָהָאֽ כָָ לְְ ֹוׂש  ָמׂש֖ ֔יִֹפי  יַלת  ִל֣ ּכְְ רּו֙  ּֽיֹאמְְ ׁשֶ יר  ָהִע֗ ֲה֣זֹאת  ָלִ֑ם  ֽרּוׁשָ יְְ

ךְְְ ֶז֥ה  נּו ַא֣ ֑עְְְ ּלָ ֖רּו ּבִ מְְ ן ָאֽ קּו־ׁשֵ֔ קּו֙ ַוַּיַֽחרְְְ רְְ ֽ ִיךְְְ ׁשָ ַב֔ ל־֣אֹיְְ יֶה֙ם ּכָָ ִיךְְְ ּפִ ֨צּו ָעַל֤ ּפָ

ָרתֹ֙ו  ֤ע ֶאמְְְ ּצַ ם ּבִ ר ָזָמ֗ ֣ ה יה֜וה ֲאׁשֶ ינּו:: ָעׂשָ֨ יֻנ֖הּו ָמָצ֥אנּו ָרִאֽ ּוִ ּקִ ַהּ֛יֹום ׁשֶ

ים  ֵהִר֖ ב  ֙ אֹוֵי֔ ִיךְְְ ָעַל֙ ֤ח  ּמַ ׂשַ ַויְְְ ל  ָחָמ֑ ֣לֹא  וְְ ס  ָהַר֖ ֶדם  יֵמי־ֶק֔ ִמֽ ֣ה  ִצּוָ ר  ֣ ֲאׁשֶ

ךְְְ ֲאִעיֵד֞

ךְְְ בּוֵת֑ ׁשְְ

ֶריָה ַבּגֹוִים ואינם יכולים לעזור.  ׂשָ ּה וְְ ּכָ שסגרו את השערים הללו. ַמלְְְ
אּו ָחזֹון ֵמה'. הכול נעלם ונסתר. המנהיגים  ִביֶאיָה לֹא־ָמצְְ ם־נְְ ֵאין ּתֹוָרה, ּגַ
מּו,  בּו ָלָאֶרץ וִיּדְְ יצאו לגלות, ומי שנשאר אינו מספק כל נחמה.  י ֵיׁשְְ
ָלָאֶרץ  ים, הֹוִרידּו  ּקִ ׂשַ רּו  וָחגְְ ם  ָעָפר ַעל־רֹאׁשָ ֵני ַבת־ִצּיֹון, ֶהֱעלּו  ִזקְְְ שתקו9 

ָלִם. הן הזקנים והן הצעירים מתאבלים.  רּוׁשָ תּולֹת יְְ ן ּבְְ רֹאׁשָ

מצוקת המקונן נוכח מראה עיניו כה קשה, שהוא חווה אותה כאילו 
ָמעֹות הרבות ֵעיַני, כביכול,  לּו ַבּדְְ היא פוגעת פגיעה חמורה בגופו:  יא ּכָ
ֵבִדי  ךְְְ ָלָאֶרץ ּכְְ ּפַ רּו, התלהטו10 ֵמַעי, נתקפתי בכאב בטן נורא, ִנׁשְְְ מְְ ַמרְְְ חֳֳ
ותינוק  יֹוֵנק,  וְְ רך  ילד  עֹוֵלל,  כשמתעלפים  ָעֵטף,  ּבֵ י.  ת־־ַעּמִ ּבַ ֶבר  ַעל־־ׁשֶ
רּו הילדים הקטנים: "ַאֵּיה, איפה  ִאּמָֹתם יֹאמְְ ָיה, עיר.  יב לְְ חֹבֹות ִקרְְְ רְְְ ּבִ
ָפם,  ַעּטְְ ִהתְְְ ָגן ואם אין לחם – היכן יש ָיִין להשיב את נפשנו?" ּבְְ יש ּדָ
ךְְְ  ּפֵ ּתַ ִהׁשְְְ חֹבֹות ִעיר, ּבְְ רְְְ ָחָלל, כגווייה מתה ּבִ כשהם מתעלפים ונופלים ּכֶ

ם ֶאל־ֵחיק ִאּמָֹתם.  ׁשָ ַנפְְְ

כדי  לך  להביא  אוכל  דומה  ממקרה  עדות  איזו   , יג ָמה־ֲאִעיֵדךְְְ

, באילו דימויים אשתמש כדי להסביר את  ךְְְ ה־ּלָ להרגיעך?!11 ָמה ֲאַדּמֶ
, ְלמה אוכל להשוות את סבלך  ךְְְ ֶוה־ּלָ ַלִם?! ָמה ַאׁשְְְ רּוׁשָ ת יְְ מצבך, ַהּבַ
, אסונך,  ֵרךְְְ בְְְ ָּים ׁשִ י־ָגדֹול ּכַ ת־ִצּיֹון?! ּכִ תּוַלת ּבַ , על מנת לנחמך, ּבְְ ַוֲאַנֲחֵמךְְְ
, שלא היו נביאי ה',  ִביַאִיךְְְ ?! אין מי שיוכל לרפאך.  יד נְְ א־ָלךְְְ ּפָ ִמי ִירְְְ
ָתֵפל, דברים חסרי טעם וממש.  א, דברי הבל ושקר וְְ וְְְ ָחזּו, ִנבאו ָלךְְְ ׁשָ
, שיבתך למצבך הקודם. הם מעלו  בּוֵתךְְְ יב את ׁשְְ ָהׁשִ לֹא־ִגּלּו ַעל־ֲעוֵֹנךְְְ לְְ וְְ
בתפקיד המוטל עליהם להוכיח אותך על חטאייך ולעוררך לתשובה, 
א ּוַמּדּוִחם, דברים  וְְְ אֹות, נבואות ׁשָ והניחו לך להידרדר. ַוֶּיֱחזּו ָלךְְְ ַמׂשְְְ
המדיחים ומרחיקים אותך מן הדרך הראויה.12 במקום לומר אמת 
נוקבת שתעורר לשינוי ולתשובה, אישרו נביאייך את שומעיהם, 

וכך יכלו להמשיך בדרכם הרעה באין מפריע. 
ם – ביטויים שונים  קּו ַוָּיִנעּו רֹאׁשָ רְְ , ׁשָ ֵרי ֶדֶרךְְְ ל־עֹבְְ ִים ּכָָ ּפַ קּו ָעַלִיךְְְ ּכַ טו ָספְְ

ָהִעיר  ֲהזֹאת  תהו:  הם  חורבנך  למראה  ָלִם,  רּוׁשָ יְְ ת  ַעל־ּבַ  – לצער 
ל־ כָָ ִליַלת יִֹפי, שלמות היופי וָמׂשֹוׂש, מקור השמחה לְְ רּו שהיא ּכְְ ּיֹאמְְ ׁשֶ

ן – ביטויי  קּו־ׁשֵ קּו ַוַּיַחרְְְ רְְ , ׁשָ ַבִיךְְְ ל־אֹיְְ יֶהם ּכָָ צּו, פתחו ָעַלִיךְְְ ּפִ ָהָאֶרץ?!  טז ּפָ
יֻנהּו,  ּוִ ּקִ , הנה ֶזה ַהּיֹום ׁשֶ נּו, השמדנו. ַאךְְְ עְְְ ּלָ רּו: "ּבִ כעס או איבה – ָאמְְ
ה  ָרִאינּו".  יז ָעׂשָ יום מפלתה של ירושלים שציפינו לו, כעת ָמָצאנּו 
הרי  ִמיֵמי־ֶקֶדם.  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ דבריו  ָרתֹו,  ֶאמְְְ את  ע  ּצַ ּבִ ָזָמם,  ר  ֲאׁשֶ את  ה' 
הוא העיד בכם בתורתו שיבואו מפלות וחורבן, רעב וחרב, ועתה 
ח ָעַלִיךְְְ בכך אֹוֵיב, ֵהִרים  ּמַ ׂשַ לֹא ָחָמל, ַויְְְ מתגשמות הפורענויות.13 ָהַרס וְְ
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ֶקֶרן, העצים את ָצָרִיךְְְ וחיזק את דימוים העצמי.

ַחל  ַכּנַ ת־ִצּיֹון, הֹוִריִדי  ּבַ של תושבי העיר ֶאל־ֲאדָֹני. חֹוַמת  ם  ִלּבָ יח ָצַעק 

ת,  ּדֹם, תשקוט14 ּבַ . ַאל־ּתִ ִני פּוַגת, הפוגה ָלךְְְ ּתְְ ָלה, ַאל־ּתִ ָעה יֹוָמם ָוַליְְְ מְְְ ּדִ
. אל תניחי לעצמך להפסיק לבכות.  בבת ֵעיֵנךְְְ

י, השמיעי קולך במספד15  עתה פונה המקונן אל ישראל:  יט קּוִמי רֹּנִ
הלילה מתחלפות  של  חלק  כל  בתחילת  ֻמרֹות,  ַאׁשְְְ רֹאׁש  לְְ ָלה  יְְְ ַבּלַ
, מררי  ךְְְ ִלּבֵ ִים  ַכּמַ ִכי  פְְְ ׁשִ  – וזמנים אלו ראויים לתפילה16  משמרות, 
ִאי, הרימי ֵאָליו  ֵני ֲאדָֹני. ׂשְְ בבכי בשעות הלילה הללו על מצבך נַֹכח ּפְְ
ל־ רֹאׁש ּכָָ ָרָעב ּבְְ ִיךְְְ בתפילה ַעל־ֶנֶפׁש עֹוָלַלִיךְְְ ָהֲעטּוִפים, המעולפים ּבְְ ּפַ ּכַ

חּוצֹות. לא רק המבוגרים מוכי רעב; אפילו לילדים הרכים אין מזון. 

הגיעה  היכן  עד  לראות  ה'  אל  בקריאה  מסתיימת  זו  קינה  אף 
שפלותה של ירושלים, ובקריאה זו שוב מתלכדת נפש המקונן בנפש 
התכוונת  הִאם  ּכֹה.  ּתָ  ִמי עֹוַללְְְ לְְ יָטה  ַהּבִ וְְ ֵאה, ה',  ירושלים:  כ רְְ העיר 
ִחים?! הִאם  ֵלי ִטּפֻ ָים, ילדיהן, עֹלְְ רְְְ ים ּפִ ָנה ָנׁשִ לרעב כה נורא, שבו ּתֹאַכלְְְ
ׁש ֲאדָֹני, האמור להיות מקום של מחסה, ּכֵֹהן  ּדַ ִמקְְְ התכוונת שֵיָהֵרג ּבְְ
לּו ֶבָחֶרב.  תּולַֹתי ּוַבחּוַרי ָנפְְ ָזֵקן. ּבְְ בּו ָלָאֶרץ בחּוצֹות ַנַער וְְ כְְ ָנִביא?!  כא ׁשָ וְְ

ביאור 

ַ֤חל  ַכּנַ יִדי  הֹוִר֨ ּ֠יֹון  ת־ִצ֠ ּבַ ת  חֹוַמ֣ ֶאל־ֲאדָֹנ֑י  ֖ם  ִלּבָ ָצַע֥ק   :: ִיךְְְ ָצָרֽ ֶרן  ֶק֥

:: ֣קּוִמי ׀  ת־ֵעיֵנֽךְְְ ֹם ּבַ ּד֖ ךְְְ ַאל־ּתִ ִנ֤י פּוַג֙ת ָל֔ ּתְְ ָלה ַאל־ּתִ יְְְ ם ָוַל֔ ָע֙ה יֹוָמ֣ מְְְ ּדִ

י  ִא֧ ֵנ֣י ֲאדָֹנ֑י ׂשְְ ךְְְ ֖נַֹכח ּפְְ ִי֙ם ִלּבֵ֔ ִכ֤י ַכּמַ֙ פְְְ ֻמ֔רֹות ׁשִ רֹאׁש֙ ַאׁשְְְ ָל לְְ יְְְ י ַבּלַ֗ ֣רֹּנִ

ל־חּוֽצֹות::  ֥רֹאׁש ּכָָ ָרָע֖ב ּבְְ ים ּבְְ ֲעטּוִפ֥ ִיךְְְ ָהֽ ֶפׁש֙ ֽעֹוָלַל֔ ִיךְְְ ַעל־ֶנ֙ ּפַ֗ ֵאָל֣יו ּכַ

ָי֙ם  רְְְ ּפִ ים  ֤ ָנׁשִ ָנה  לְְְ ִאם־ּתֹאַכ֨ ֹה  ּכ֑ ּתָ  עֹוַל֣לְְְ י  ִמ֖ לְְ יָטה  ַהּבִ֔ וְְֽֽ יהו֙ה  ֵא֤ה  רְְ

ֶרץ  ֨בּו ָלָא֤ כְְ ֽ יא:: ׁשָ ָנִבֽ ן וְְ ׁש ֲאדָֹנ֖י ּכֵֹה֥ ֥ ּדַ ִמקְְְ ג ּבְְ ים ִאם־ֵיָֽהֵר֛ ִח֔ ֵל֣י ִטּפֻ ֽעֹלְְ

ָך  ַאּפֶ֔ ֣יֹום  ּבְְ  ֙ ּתָ גְְְ ָהַר֙ ֶרב  ֶבָח֑ ֣לּו  ָנֽפְְ י  חּוַר֖ ּוַבֽ י  ֽתּולַֹת֥ ּבְְ ן  ָזֵק֔ וְְ ַנַ֣ער  חּוצֹו֙ת 

ָהָי֛ה  ֥לֹא  וְְ יב  ִב֔ ִמּסָ גּוַר֙י  מְְ מֹוֵע֤ד  ֨יֹום  כְְ ָר֩א  קְְְ ּתִ  :: ּתָ לְְְ ָחָמֽ ֥לֹא  ּתָ  חְְְ ָטַב֖

ֽם:: י ִכּלָ ִב֥ יִתי ֽאֹיְְ ֖ ִרּבִ י וְְ ּתִ ֥חְְְ ר־ִטּפַ יד ֲאׁשֶ ִר֑ ׂשָ יט וְְ ִל֣ ֥יֹום ַאף־יה֖וה ּפָ ּבְְ

לֹא־ ךְְְ וְְ ךְְְ ֥חֹׁשֶ ַוּיַֹל֖ ג  ָנַה֛ י  ָרֽתֹו:: אֹוִת֥ ֶבט ֶעבְְְ ֖ ׁשֵ ּבְְ י  ִנ֔ ה עֳֳ ֶב֙ר ָרָא֣ ֲאִנ֤י ַהּגֶ֙

ר  ֖ ּבַ ׁשִ י  עֹוִר֔ וְְ ִר֙י  ׂשָ בְְ ֤ה  ּלָ ּבִ ל־ַהּֽיֹום::  ּכָָ ָי֖דֹו  ַיֲֽה֥פֹךְְְ  ב  ֛ ָיׁשֻ י  ֥ ּבִ ךְְְ  ַא֣ ֽאֹור:: 

ִני  יַב֖ ֽהֹוׁשִ ים  ֥ ּכִ ֲחׁשַ ַמֽ ּבְְ ה::  ָלָאֽ ּותְְְ ֥רֹאׁש  ף  ֖ ַוַּיּקַ י  ָעַל֛ ָנ֥ה  ּבָ י::  מֹוָתֽ  ַעצְְְ

ג

. אתה פגעת ללא רחמים בעת  ּתָ ָחָמלְְְ ולֹא  ּתָ  ָטַבחְְְ ָך,  ַאּפֶ יֹום  ּבְְ ּתָ  ָהַרגְְְ
גּוַרי,  ָרא, הזמנת כמו ביֹום מֹוֵעד, ביום המיועד לכך, למְְ קְְְ זעמך.  כב ּתִ
שרד  לא  ִריד.  ׂשָ וְְ ִליט  ּפָ ַאף־ה'  יֹום  ּבְְ ָהָיה  לֹא  וְְ ִביב.  ִמּסָ שיבוא  לפחדי, 
י  ּתִ חְְְ ר־ִטּפַ דבר. כל הבתים והגינות, הספרים, המפעלים והילדים ֲאׁשֶ

ם, ואני נשארתי בודדה בעולם.  ִבי ִכּלָ יִתי – אֹיְְ ִרּבִ וְְ

קינה זו, השלישית, שונה משאר הקינות שבמגילה הן מבחינת המבנה שלה והן מבחינת 
סגנונה ותכניה. שלא כקינות האחרות, שפסוקיהן ארוכים ובנויים ממספר צלעות, פסוקי 
הקינה הזאת קצרים, ובהם שני חלקים בלבד. ושלא כמו בקינות האחרות המסודרות 
בסדר אלפביתי, שבהן כל אות פותחת פסוק אחד, כאן כל אות פותחת שלושה פסוקים – 

שלושה פסוקים פותחים באות א', אחריהם שלושה הפותחים באות ב' וכך הלאה. 
הנביא המתבונן  של  בשמו  הנאמרים  פסוקים  לפגוש  איכה אפשר  מגילת  בכל  אמנם 
בחורבן וזועק את כאבו מנפשו ומגופו, אך לעומת שאר הקינות, שבהן נזכרת ירושלים 
או ציון כמה פעמים כדמות אשה, קינה זו נאמרת מפורשות מפיו של גבר הרואה בעצמו 

דוגמה וסמל לכל האומה, והסגנון האישי, הפרטי, בולט בה ביותר.
והבדלים נוספים: בקינות שלפניה ולאחריה נכח הרקע הלאומי הריאלי לאמירתן – מצוקת 
הרעב, האויבים, חורבן מבצרי ירושלים, ואילו מן הקינה שלפנינו, לעומתן, נעדר פירוט 
כזה. במרכזה מובעים סבלו של המקונן האישי, טלטלותיו בין ייאוש לציפייה לישועה, 
ובין כניעה, הצדקה והשלמה עם המצב לצעקות, כאב ומאבק. שלא כבשאר הקינות 

שבמגילה, אין בקינה זו שאלת 'איכה׳ אלא תיאור המצב כפי שהוא.
הקינה מסתיימת במשאלה שאלוקים יגמול לאויב ההורס והלועג כמעשיו.

ָרתֹו,  ֶעבְְְ ֶבט  ׁשֵ ּבְְ העוני,  מן  וסבל  ִני  עֳֳ שָרָאה  ֶבר  ַהּגֶ הוא  ג  א ֲאִני  פרק 
לֹא  וְְ ךְְְ  בחֹׁשֶ ַוּיַֹלךְְְ  מנהיג  ה'  ָנַהג,  זעמו של אלוקים.1  ב אֹוִתי  במקל 
ל־ַהּיֹום.  ב, אלי הוא חוזר פעם אחר פעם, וַיֲהפֹךְְְ ָידֹו ּכָָ י ָיׁשֻ באֹור.  ג ַאךְְְ ּבִ
ה, השחית  ּלָ שוב ושוב הוא מפליא בי את מכותיו ואינו מניח לי.  ד ּבִ
ף, והקיף  ָנה ָעַלי חומת מצור2 ַוַּיּקַ מֹוָתי.  ה ּבָ ר ַעצְְְ ּבַ עֹוִרי, ׁשִ ִרי וְְ ׂשָ את בְְ
יַבִני  הֹוׁשִ ים  ּכִ ַמֲחׁשַ צרה.  ו ּבְְ ָלָאה,  ּותְְְ ורעיל3  מר  עשב  ברֹאׁש,   אותי 

פרק ב

 הגבר הרואה 
בסבל עמו 

פרק ג

רֹאׁש מקובל לזהותו עם רוש עקֹוד )שם 
רעיל  צמח   ,)Conium maculatum מדעי: 
להורג  להוציא  נהגו  ביותר שבאמצעותו 
צמח  זהו  העתיקה.  ביוון  למוות  נידונים 
עשבוני סוככי שגובהו 1.5 מ', פרחיו לבנים, 
גדל  והוא  שחורות,  נקודות  גבעולו  על 

בצדי דרכים. יש המזהים את הראש עם 
 ,)Papaver somniferum הפרג )שם מדעי: 
שמֵּפרותיו הדומים לראש מפיקים אופיום, 
ואחרים – עם השיכרון הזהוב )שם מדעי: 
Hyoscyamus aureus(, המכיל רעל חריף.
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פרק גאיכה הגבר מקונן על עמוג

לראות  נגינתם' אפשר  עמי  לכל  ‘שחֹק 
ממצבם  הנובע  לסבל  ביטוי  זה  בפסוק 
הבריות  בעיני  נביאים  של  הבעייתי 
בהקשרים רבים – ֱאִויל ַהָּנִביא ְמֻׁשָּגע ִאיׁש 
ָהרּוַח )הושע ט,ז(. שלא כדימויים וכמשלים 
שבפסוקים הקודמים, כאן מבוטא ישירות 
המקונן  הנביא  בחיי  הקשור  מצב ממשי 
כלוא  הוא  שומעיו.  מול  ובמעמדו  עצמו 

במציאות חסרת מוצא, וסביבתו יורה בו 
חצי לעג וקלס. 

‘חדשים לבקרים רבה אמונתך' זהו הבסיס 
ְוַקָּים.  להצהרה: מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי 
ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה. ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך, 
הנאמרת מדי בוקר המתחדש על הניעור 

משנתו.

 ג,יד<

 ג,כג<

ַדר  ֵמֵתי עֹוָלם. אני יושב בחושך כמתים השרויים באפלה נצחית.  ז ּגָ ּכְְ
יד את  ּבִ לֹא ֵאֵצא, ולא אוכל לצאת. ִהכְְְ ֲעִדי, הוא מגביל את צעדי, וְְ ּבַ
י  ם ּכִ י, הנחושתיים שלי, כבלי הנחושת שבהם נאסרתי.4  ח ּגַ ּתִ ׁשְְְ חָָ נְְ
ִתי, וכך היא אינה יכולה לעבור  ִפּלָ ַתם, סתם, חסם5 ּתְְ ַע ׂשָ ּוֵ ַעק ַוֲאׁשַ ֶאזְְְ
ָגִזית, אבני בניין החוסמות את הדרכים,  ָרַכי ּבְְ ַדר ּדְְ אליו ולהתקבל.  ט ּגָ
ה, עיקם. אין הוא פודה אותי מצרותי, ולא זו  ִתיבַֹתי, שביַלי ִעּוָ את נְְ
בלבד אלא שהוא מכניס אותי למצוקות חדשות.  י ּדֹב אֵֹרב הּוא – ה' 
ָרַכי  בחיי.  יא ּדְְ ושוב  שוב  צצות  סכנות  כן  ועל  ִרים,  ּתָ ִמסְְְ ּבְְ ֲאִרי  ִלי, 
ֵחִני, שיסע וקרע  ְְ ַפׁשּ סֹוֵרר, היה מעקם,6 או: כיסה בסירים, קוצים7 ַויְְְ
ָרא,  ּטָ ּמַ יֵבִני ּכַ ּתֹו ַוַּיּצִ ַרךְְְ ַקׁשְְְ ַמִני ׁשֹוֵמם, השאיר אותי בודד.  יב ּדָ אותי.8 ׂשָ
תֹו, ִחציו, שלפני  ּפָ ֵני ַאׁשְְְ יָֹתי ּבְְ ִכלְְְ כמטרה ַלֵחץ.  יג ובהמשך לכך – ֵהִביא ּבְְ
ירייתם הם מונחים באשפה. החצים שירה בי חדרו לכליותי.  יד אני 
ִגיָנָתם  נְְ י,  ל־ַעּמִ כָָ לְְ חֹק, צחוק  ׂשְְ ָהִייִתי  הנביא, המקונן, או נציג העם 

ביאור 

ַע֙ק  ֤י ֶאזְְְ ּכִ ֣ם  ּגַ י::  ֽ ּתִ ׁשְְְ חָָ יד נְְ ֥ ּבִ ֥לֹא ֵאֵצ֖א ִהכְְְ י וְְ ֲעִד֛ ֽ ּבַ ר  ַד֧ ּגָ י עֹוָלֽם::  ֵמֵת֥ ּכְְ

ב  אֵֹר֥ ֹב  ּד֣ ֽה::  ִעּוָ י  יבַֹת֖ ִתֽ נְְ ית  ָגִז֔ ּבְְ ָרַכ֙י  ּדְְ ר  ַד֤ ּגָ י::  ִתֽ ִפּלָ ּתְְ ם  ַת֖ ׂשָ ַע  ֔ ּוֵ ַוֲֽאׁשַ

ם::  ׁשֹוֵמֽ ִני  ַמ֥ ׂשָ ִני  ֵח֖ ְְ ַפׁשּ ַוֽיְְְ ר  סֹוֵר֛ ָרַכ֥י  ּדְְ ים::  ִרֽ ּתָ ִמסְְְ ּבְְ א֖ריה  י  ִל֔ הּו֙א 

ֽתֹו::  ּפָ ַאׁשְְְ ֵנ֖י  ּבְְ י  יָֹת֔ ִכלְְְ ּבְְ ֵהִבי֙א  ץ::  ַלֵחֽ א  ָר֖ ּטָ ּמַ ּכַ ִני  יֵב֔ ַוַּיּצִ ּתֹ֙ו  ַקׁשְְְ ךְְְ  ַר֤ ּדָ

ים  רֹוִר֖ ַבּמְְ ִני  יַע֥ ּבִ ִהׂשְְְ ל־ַהּֽיֹום::  ּכָָ ם  יָנָת֖ ִגֽ נְְ י  ל־ַעּמִ֔ כָָ לְְ חֹ֙ק  ׂשְְ ָהִי֤יִתי 

֛לֹום  ָ ַנ֧ח ִמׁשּ זְְְ ֶפר:: ַוּתִ ֵאֽ ִני ּבָ ֖ יׁשַ ּפִ י ִהכְְְ ּנָ֔ ָחָצ֙ץ ׁשִ ֽ ס ּבֶ ֵר֤ ֲעָנֽה:: ַוַּיגְְְ ַוִ֥ני ַלֽ ִהרְְְ

ִי֥י  נְְְ ר־עָָ כָָ יהֽוה:: זְְ י ֵמֽ ֖ ּתִ ֽתֹוַחלְְְ י וְְ ִח֔ ד ִנצְְְ יִתי טֹוָבֽה:: ָוֽאַֹמ֙ר ָאַב֣ ֥ י ָנׁשִ ֖ ׁשִ ַנפְְְ

יב  ֥ י:: ֛זֹאת ָאׁשִ ֽ ׁשִ ֹור ות֥שיח ָעַל֖י ַנפְְְ ּכ֔ זְְְ ֲעָנ֥ה ָוֽרֹאׁש:: ָז֣כֹור ּתִ י ַלֽ רּוִד֖ ּומְְְ

ֽלֹא־ָכ֖לּו  י  ֥ ּכִ נּו  מְְְ ֽלֹא־ָת֔ י  ֣ ּכִ יהו֙ה  י  ֵד֤ סְְְ ַחֽ יל::  אֹוִחֽ ֥ן  ַעל־ּכֵ י  ֖ ֶאל־ִלּבִ

י  ׁשִ֔ ה ַנפְְְ ָר֣ מְְ י יהו֙ה ָאֽ ִק֤ ָך:: ֶחלְְְ ֖ה ֱאֽמּוָנֶתֽ ים ַרּבָ ָקִר֔ י֙ם ַלּבְְ יו:: ֲחָדׁשִ ֲחָמֽ ַרֽ

ג

י ֲאִר֖

ֹוַח ָתׁש֥ וְְ

 מימין:
 ּדֹב

 פסיפס הציפורים 
 התקופה הביזנטית

קיסריה
 משמאל:

לענה

 שרידי נחושתיים 
התקופה הרומית

המר  השיח  עם  לזהותה  ַלֲעָנה מקובל 
המכונה בערבית שיבא, אחד המינים של 
זהו  מרובה.  בארץ  Artemisia שתפוצתו 

שיח שגובהו 1.5 מ', רוחבו 1.5 מ', ופרחיו 
צהובים. לחלופין, אפשר שלענה היא שם 

כללי לצמחים בעלי תכונות דומות.
>ג, טו<

יַעִני,  ּבִ ִהׂשְְְ ל־ַהּיֹום. הפכתי נושא ללעג ולשירים סאטיריים.  טו ה'  ּכָָ
משקה מר, רעיל או  ַלֲעָנה,  מי  ַוִני  ִהרְְְ רֹוִרים,  ַבּמְְ מאכיל אותי לשובע 
ֵרס, הוא גרם לי לשבור  מהמם.  טז מכיוון שה' מנע ממני אוכל – ַוַּיגְְְ
לֹום  ָ ַנח ִמׁשּ זְְְ ֵאֶפר.  יז ַוּתִ ִני, כבש והטביע אותי9 ּבָ יׁשַ ּפִ י, ִהכְְְ ּנָ ָחָצץ את ׁשִ ּבֶ
יִתי, שכחתי את אפשרות  י. נפשי זנחה את תקוותה לשלום. ָנׁשִ ׁשִ ַנפְְְ
הטֹוָבה, כיוון שאני שקוע במצוקה.  יח כשראיתי שה' מתעלם ממני – 
י,  ּתִ תֹוַחלְְְ ִחי, אבדה נפשי, שהיא החלק הנצחי שבי. וְְ ָואַֹמר: "ָאַבד ִנצְְְ
רּוִדי, ייסורי הדחק שלי המרים  ִיי ּומְְְ נְְְ ר־עָָ כָָ תקוותי אבדה ֵמה'".10  יט זְְ
אילו בינתיים ָתׁשֹוַח ָעַלי  ּכֹור, וְְ זְְְ כמו ַלֲעָנה ָורֹאׁש.  כ בעתיד אתה ָזכֹור ּתִ

י. נפשי כבר מתכופפת מן העמל ומן הייסורים.11  ׁשִ ַנפְְְ

כא בצד הצער והכאב שאלוקים הביא עלי, שכמעט הביאוני לייאוש, 

י, אני חוזר ועונה לעצמי את הדברים הבאים. ַעל־ יב ֶאל־ִלּבִ זֹאת ָאׁשִ
נּו, שלא ָּכלינו, שעדיין אנו  י לֹא־ָתמְְְ ֵדי ה' ּכִ ן אֹוִחיל, אקווה:12  כב ַחסְְְ ּכֵ
י לֹא־ָכלּו ַרֲחָמיו, ובזכותם נשארנו בחיים.  קיימים למרות הצרות. ּכִ
ָקִרים, בכל  ַלּבְְ ים  גלויותיהם.13  כג ֲחָדׁשִ ישראל בכל  אלה הם דברי 
ִקי ה'",  ה, מתחזקת בי ֱאמּוָנֶתָך, האמונה בך.  כד "ֶחלְְְ בוקר מחדש ַרּבָ
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)תהלים  ָרָעה  ָרָׁשע  ְּתמֹוֵתת  דוד:  אומר  דומה  חָטָאו' באופן  על  ֶבר  ֶגּ חי  אדם  יתאונן  ‘מה 
לד,כב(. המעשים הרעים הם שמביאים לצרותיו של הרשע.   ג,לט< 

ן אֹוִחיל לֹו.  כה טֹוב ה'  י. היא בוחרת להיות עם ה'.14 ַעל־ּכֵ ׁשִ ָרה ַנפְְְ ָאמְְ
ָיִחיל  ּנּו, המחפשת אותו.  כו טֹוב לאדם וְְ ׁשֶ רְְ דְְְ ֶנֶפׁש ּתִ קָֹוו, למקווים לו, לְְ לְְ
ֶבר  ַלּגֶ נוספת:  כז טֹוב  ונחמה  ה'.  ׁשּוַעת  ִלתְְְ שיצפה בדממה15  דּוָמם,  וְְ
עּוָריו. כשם שהאדם הצעיר יכול לסבול מעמסה בלא  נְְְ א עֹל ּבִ ָ י־ִיׂשּ ּכִ
ִיּדֹם, וישתוק,  ָדד וְְ ב ּבָ שיינזק יתר על המידה, כך טוב לו כי –  כח ֵיׁשֵ
ן  י ָנַטל ָעָליו, קיבל על עצמו את החיים הללו על קשייהם.16  כט ִיּתֵ ּכִ
יוכל  לא  כי  בעפר,  פיו  את  וישים  עצמו  את  ישפיל  יהּו,  ּפִ ָעָפר   ּבֶ
הּו ֶלִחי במקום להשיב בסטירה למי  ַמּכֵ ן לְְ ָוה.  ל ִיּתֵ קְְְ לדבר,17 אּוַלי ֵיׁש ּתִ
ה, שכן הוא מוכה מכל עבר.  לא אף על פי  ּפָ ֶחרְְְ ע ּבְְ ּבַ שמכה אותו, ִיׂשְְְ
י אף ִאם ה' הֹוָגה,  עֹוָלם ֲאדָֹני,  לב ּכִ ַנח, יעזוב לְְ י לֹא ִיזְְְ כן, יש תקווה – ּכִ

רֹב ֲחָסָדו.18  ִרַחם, הוא ירחם ּכְְ ציער, בסופו של דבר – וְְ

ֵני־ִאיׁש  ה, ואין הוא מצער ּבְְ ּבֹו, ללא סיבה, ַוַּיּגֶ ה בני אדם ִמּלִ י לֹא ִעּנָ לג ּכִ

ביאור 

ָיִחיל֙  וְְ ֤טֹוב  ּנּו::  ֽ ׁשֶ רְְ דְְְ ּתִ ֶנֶ֖פׁש  לְְ ו  קָֹו֔ לְְ יהו֙ה  ֤טֹוב  ֽלֹו::  יל  אֹוִח֥ ֖ן  ַעל־ּכֵ

֤ב  ֵיׁשֵ יו::  עּוָרֽ נְְְ ּבִ ֖עֹל  א  ֥ ָ י־ִיׂשּ ֽ ּכִ ֶבר  ַלּגֶ֔ ֣טֹוב  יהֽוה::  ׁשּוַע֖ת  ִלתְְְ ם  דּוָמ֔  וְְ

ן  ֧ ִיּתֵ ָוֽה::  קְְְ ּתִ ֵיׁ֥ש  י  אּוַל֖ יהּו  ּפִ֔ ָעָפ֙ר  ֽ ּבֶ ן  ֤ ִיּתֵ ָעָלֽיו::  ל  ָנַט֖ י  ֥ ּכִ ֹם  ִיּד֔ וְְ ָד֙ד  ּבָ

ִאם־ י  ֣ ּכִ ֲאדָֹנֽי::  עֹוָל֖ם  לְְ ַנ֛ח  ִיזְְְ ֥לֹא  י  ֣ ּכִ ֽה::  ּפָ ֶחרְְְ ּבְְ ע  ֥ ּבַ ִיׂשְְְ ֶלִ֖חי  ֛הּו  ַמּכֵ לְְ

֙א  ַדּכֵ יׁש:: לְְ ֵני־ִאֽ ֖ה ּבְְ ֹו ַוַּיּגֶ ּב֔ ֙ה ִמּלִ י ֤לֹא ִעּנָ ֣ ו:: ּכִ ֥רֹב ֲחָסָדֽ ם ּכְְ ִרַח֖ ה וְְ הֹוָג֔

ֽיֹון::  ֵנ֥י ֶעלְְְ ֶבר ֶנֶ֖גד ּפְְ ט־ּגָ֔ ּפַ ַהּטֹו֙ת ִמׁשְְְ ֶרץ:: לְְ יֵרי ָאֽ ֹל ֲאִס֥ יו ּכ֖ ָל֔ ַחת ַרגְְְ ֣ ּתַ

֥לֹא  ֲאדָֹנ֖י  ִהי  ַוּתֶ֔ ָאַמ֙ר  ֶז֤ה  י  ִמ֣ ה::  ָרָאֽ ֥לֹא  ֲאדָֹנ֖י  ִרי֔בֹו  ּבְְ ָאָד֙ם  ֤ת  ַעּוֵ לְְ

ם  ָאָד֣ אֹוֵנ֙ן  ַמה־ִּיתְְְ ֹוב::  ַהּטֽ וְְ ָר֖עֹות  ָהֽ א  ֵתֵצ֔ ֣לֹא  יֹו֙ן  ֶעלְְְ ֤י  ִמּפִ ֽה::   ִצּוָ

ּוָבה ַעד־יהֽוה::  ָנׁש֖ ֔קָֹרה וְְ ַנחְְְ ינּו֙ וְְֽֽ ָרֵכ֙ ֤ה דְְ ׂשָ ּפְְ ו:: ַנחְְְ ֶ֖בר ַעל־ֲחָטָאֽ י ּגֶ ָח֔

ינּו  ּוָמִר֔ נּו֙  עְְְ ָפׁשַ֙ נּו  ַנ֤חְְְ ִים::  ָמֽ ָ ׁשּ ּבַ ל  ֶאל־ֵא֖ ִים  ּפָ֔ ֶאל־ּכַ נּו֙  ָבֵב֙ לְְ ֤א  ָ ִנׂשּ

 :: ּתָ לְְְ ָחָמֽ ֥לֹא  ּתָ  גְְְ ָהַר֖ נּו  ֵפ֔ ּדְְ רְְְ ַוּֽתִ ָבַא֙ף  ֹוָתה  ַסּכ֤  :: ּתָ ָסָלֽחְְְ ֥לֹא  ה  ֖ ַאּתָ

ֶרב  ֶק֥ ּבְְ נּו  יֵמ֖ ׂשִ ּתְְ ּוָמ֛אֹוס  י  ִח֧ סְְ ֽה::  ִפּלָ ּתְְ ֲע֖בֹור  ֵמֽ ךְְְ  ָל֔ ָעָנ֙ן  ֶבֽ ָֹתה  ַסּכ֤

ָל֖נּו  ָיה  ָה֥ ַחת  ָוַפ֛ ַ֧חד  ּפַ ינּו::  ֵבֽ ל־ֽאֹיְְ ּכָָ ם  יֶה֖ ּפִ ינּו  ָעֵל֛ ֥צּו  ּפָ ים::  ֽ ַעּמִ  ָהֽ

ֵעיִנ֧י  י::  ֽ ת־ַעּמִ ּבַ ֶבר  ֖ ַעל־ׁשֶ י  ֵעיִנ֔ ד  ַר֣ ּתֵ ִי֙ם  ֵגי־ַמ֙ לְְְ ּפַ ֶבר::  ֽ ָ ַהׁשּ וְְ את  ֥ ֵ ַהׁשּ

ְלַדֵּכא ַּתַחת ַרְגָליו
שלמנאסר השלישי 

מדכא תחת רגליו את 
 יהוא

 האובליסק השחור 
 827 לפנה"ס

נמרוד, עיראק

ֲאִסיֵרי  ּכֹל  ָליו  ַרגְְְ ַחת  ּתַ א  ַדּכֵ לְְ רוצה20  הוא  באופן שרירותי.19  לד אין 
ֵני  ּפְְ ֶבר ֶנֶגד, מול  ט־ּגָ ּפַ משורת הצדק ִמׁשְְְ ַהּטֹות  ָאֶרץ.  לה אין דרכו21 לְְ
ִריבֹו – ֲאדָֹני לֹא ָרָאה, לא היה  ת משפטו של ָאָדם ּבְְ ַעּוֵ יֹון, אלוקים.  לו לְְ ֶעלְְְ
ִהי, ודבריו  ראוי בעיניו.22  לז ִמי ֶזה מהאויבים ָאַמר להרע לישראל – ַוּתֶ
וסבל על עמו?!23  לח ועם  ה שיבואו מכות  ִצּוָ לֹא  ֲאדָֹני  קוימו, אם 
ַהּטֹוב. אלוקים משאיר את העולם  יֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות וְְ י ֶעלְְְ זאת, ִמּפִ
אֹוֵנן ָאָדם  לבחירתו החופשית של האדם.24  לט בסופו של דבר, ַמה־ִּיתְְְ
ֶבר ַעל־ֲחָטָאו?! תלונותיו על קשייו ומצוקותיו אינן  ָחי – מה יתלונן ּגֶ

מוצדקות, שהרי רעתו אינה אלא פרי מעשיו הרעים.25 

ָנׁשּוָבה  קָֹרה, נבדוק אותן, וְְ ַנחְְְ ָרֵכינּו וְְ ה, נחפש את דְְ ׂשָ ּפְְ מ אשר על כן ַנחְְְ

ִים, על ידינו. כביכול, נוציא את לבנו  ּפָ ָבֵבנּו ֶאל־ּכַ א את לְְ ָ ַעד־ה'.  מא ִנׂשּ
ָמִים.26  ָ ׁשּ מתוכנו ונמסור אותו ֶאל־ֵאל שּבַ

ושוב, לאחר הקריאה להשלים ולקוות, לאחר צידוק הדין וההסברים 
נּו ּוָמִרינּו, ומרדנו,  עְְְ נּו אמנם ָפׁשַ ההגיוניים, פורצת הזעקה –  מב אַנחְְְ
ועל כן ראוי היה שניענש, ובכל זאת היינו מצפים שתמחל לנו, לא רק 
.  מג ַסּכֹוָתה,  ּתָ ה לֹא ָסָלחְְְ כאדון לעבדיו, אלא כאב לבניו,27 ואולם ַאּתָ
חצצת ביננו לבינך ָבַאף, בכעס, ומחיצה זו כביכול הסתירה אותנו 
, מסך זה דומה  .  מד ַסּכָֹתה ֶבָעָנן ָלךְְְ ּתָ ּתָ ולֹא ָחָמלְְְ ֵפנּו. ָהַרגְְְ ּדְְ רְְְ ממך28 – ַוּתִ
ה, כאילו אין שערי השמים  ִפּלָ ּתְְ ֵמֲעבֹור  למחסום של ענן, המעכב 
פתוחים לתפילותינו.29 הנביא מדבר לא רק כאישיות פרטית אלא גם 
יֵמנּו, נתת  ׂשִ ִחי ּוָמאֹוס, לכלוך וגועל ּתְְ כמייצג את עם ישראל:  מה סְְ
ואיננו  ֵבינּו,  ל־אֹיְְ ּכָָ יֶהם  ּפִ ָעֵלינּו  צּו, פתחו  ים.  מו ּפָ ָהַעּמִ ֶקֶרב  ּבְְ אותנו30 
את, השואה32  ֵ ַהׁשּ ָלנּו  ָהָיה  מכשול31  ָוַפַחת,  ַחד  להשיב.  מז ּפַ יכולים 

ֶבר, האסון. ָ ַהׁשּ וְְ

הנביא חוזר לדבר בגוף ראשון יחיד:  מח נוכח מעמדנו הבזוי בקרב 
ָרה, דמעות  י.  מט ֵעיִני ִנּגְְ ת־ַעּמִ ֶבר ּבַ ַרד ֵעיִני בבכי ַעל־ׁשֶ ֵגי־ַמִים ּתֵ לְְְ העמים ּפַ
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י... מבור  ‘צמתו ַבּבֹור חָּיי... ָצפו מים על ראׁשִ
ציוריים  ביטויים  רק  אלו  תחתיות' אין 
הנביא  ירמיהו  על  ולהשפלה.  לכבילה 
מסופר בפירוש: ַוִּיְקחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַוַּיְׁשִלכּו 

ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַמְלִּכָּיהּו ֶבן ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַּבֲחַצר 
ַהַּמָּטָרה ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִיְרְמָיהּו ַּבֲחָבִלים ּוַבּבֹור 
ֵאין ַמִים ִּכי ִאם ִטיט ַוִּיְטַּבע ִיְרְמָיהּו ַּבִּטיט 

)ירמיה לח,ו(.  ג,נה<

משום שֵאין  ושוקטת,33  נחה  היא  ואין  ֶמה,  ִתדְְְ לֹא  וְְ ממנה,  ניגרות 
ָמִים  ָ ֵיֶרא ה' ִמׁשּ ִקיף וְְ ֲהֻפגֹות מן הצרות.34  נ אני בוכה ובוכה ַעד שַיׁשְְְ
תקווה,  ביטויי  גם  כאן  צצים  שוב  בקרוב.  אותנו  ויגאל  בעוניינו 
ָלה, עשתה רע,35 או: לכלכה  נאמנות וביטחון בישועה.  נא ֵעיִני עֹולְְ
בבנות  הנעשה  כל  בגלל  או:  ִעיִרי,  נֹות  ּבְְ ִמּכֹל  יותר  י  ׁשִ ַנפְְְ לְְ וניוולה36 
עירי. לחלופין, ירמיהו, שראה את שכניו וקרוביו יוצאים לגלות או 
נהרגים, מקונן על כך שעינו הניגרת נשארה כעוללה בודדת לבכות 

על כולם. 

ללא סיבה.  ם,  ששנאו אותי לִחּנָ ַבי  ּפֹר, אֹיְְ ּצִ שצדים   נב צֹוד ָצדּוִני כפי 

י.  נד אולם  תּו, קשרו37 ַבּבֹור את ַחָּיי, ולא זו בלבד אלא – ַוַּיּדּו־ֶאֶבן ּבִ נג ָצמְְ

י. הגיע  ּתִ ָזרְְְ י: "ִנגְְְ ּתִ י, ָאַמרְְְ הבור לא היה ריק, ועל כן ָצפּו־ַמִים ַעל־רֹאׁשִ
ּיֹות.  נו את  ּתִ חְְְ ּתַ ִמּבֹור  ה',  אליך,  התפללתי  ָך,  מְְְ ׁשִ סופי".  נה ָקָראִתי 
ָחִתי  ַרוְְְ ָך לְְ נְְ זְְְ ֵלם אָָ עְְְ , וזו עצמה גאולה במקצת, אנא ַאל־ּתַ ּתָ ָמעְְְ קֹוִלי ׁשָ

ביאור 

ִים::  ָמֽ ָ ֶרא יה֖וה ִמׁשּ ֵי֔ יף וְְ ִק֣ ין ֲהֻפֽגֹות:: ַעד־ַיׁשְְְ ה ֵמֵא֥ ֶמ֖ ֥לֹא ִתדְְְ ה וְְ ָר֛ ִנּגְְ

י  ַב֥ ֽאֹיְְ ֹר  ּפ֖ ּצִ ּכַ ָצ֛דּוִני  ֥צֹוד  י::  ִעיִרֽ ֥נֹות  ּבְְ ֹל  ִמּכ֖ י  ׁשִ֔ ַנפְְְ לְְ ָל֣ה  ֽעֹולְְ ֵעיִנ֙י 

י  ּתִ רְְְ י ָאַמ֥ ֖ ִים ַעל־רֹאׁשִ י:: ָצֽפּו־ַמ֥ ֽ ֶבן ּבִ י ַוַּיּדּו־ֶא֖ ֤תּו ַבּבֹו֙ר ַחָּי֔ ֽם:: ָצֽמְְ ִחּנָ

ַאל־ ּתָ  עְְְ ָמ֑ ׁשָ י  קֹוִל֖ ּֽיֹות::  ּתִ חְְְ ּתַ ֹור  ִמּב֖ יה֔וה  ָך֙  מְְְ ׁשִ אִתי  ָקָר֤ י::  ּתִ רְְְ זָֽ ִנגְְְ

ּתָ ַאל־ רְְְ ּךָ ָאַמ֖ ָרֶא֔ ֣יֹום ֶאקְְְ ֙ ּבְְ ּתָ בְְְ י:: ָקַר֙ ָעִתֽ וְְְ ׁשַ י לְְ ָחִת֖ ַרוְְְ ָך֛ לְְ נְְ זְְְ ֵל֧ם אָָ עְְְ ּתַ

י  ָ֣תִת֔ ַעּוָ יהו֙ה  יָתה  ָרִא֤ ַחָּיֽי::  ּתָ  לְְְ ַא֥ ּגָ י  ֖ ׁשִ ַנפְְְ י  ִריֵב֥ ֲאדָֹנ֛י  ּתָ  בְְְ ַר֧ א::  יָרֽ ּתִ

ּתָ  ַמ֤עְְְ י:: ׁשָ ם ִלֽ בָֹת֖ ׁשְְ ל־ַמחְְְ ּכָָ ם  ָמָת֔ ל־ִנקְְְ ּכָ יָת֙ה  י:: ָרִא֙ ִטֽ ּפָ ה ִמׁשְְְ ָט֖ פְְְ ׁשָָ

ל־ ּכָָ י  ָעַל֖ ם  יֹוָנ֔ ֶהגְְְ וְְ ֵת֤י ָקַמ֙י  פְְְ ָעָלֽי:: ׂשִ ם  בָֹת֖ ׁשְְ ל־ַמחְְְ ּכָָ ָת֙ם יה֔וה  ּפָ ֶחרְְְ

֛מּול  ם ּגְְ יב ָלֶה֥ ׁשִ֨ ם:: ּתָ יָנָתֽ ֽ ּגִ יָטה ֲאִנ֖י ַמנְְְ יָמָת֙ם ַהּבִ֔ ִקֽ ם וְְ ֤ ּתָ בְְְ ַהּֽיֹום:: ׁשִ

ֹף  ּד֤ רְְְ ם:: ּתִ ָך֖ ָלֶהֽ ֲאָלֽתְְ ֽ ב ּתַ ת־ֵל֔ ִגּנַ ן ָלֶה֙ם מְְ ֤ ּתֵ ם:: ּתִ ֵדיֶהֽ ה יְְ ֥ ֲעׂשֵ ַמֽ יה֖וה ּכְְ

י יהֽוה:: ֵמ֥ ַחת ׁשְְ ֖ ם ִמּתַ ִמיֵד֔ ַתׁשְְְ ַא֙ף וְְ ּבְְ

ָעִתי. אל תתעלם מזעקתי, כדי שאוכל להתרווח.38  נז או אז תהיה  וְְְ ׁשַ לְְ
יָרא".  נח ולבסוף –  ּתָ לי: "ַאל־ּתִ , ָאַמרְְְ ָרֶאּךָ יֹום ֶאקְְְ ּתָ ּבְְ לי תקווה – ָקַרבְְְ
ָתִתי,  ַעּוָ את  ה',  ַחָּיי.  נט ָרִאיָתה,  את  ּתָ  ַאלְְְ ּגָ י,  ׁשִ ַנפְְְ ִריֵבי  את  ֲאדָֹני,   , ּתָ ַרבְְְ
של  ָמָתם  ל־ִנקְְְ ּכָָ את  ִטי.  ס ָרִאיָתה  ּפָ ִמׁשְְְ ָטה  פְְְ ׁשָָ  – לי39  העוול שעשו 
ָתם,  ּפָ ֶחרְְְ את  ּתָ  ַמעְְְ עלי.  סא ׁשָ ִלי,  הרעה  בָֹתם  ׁשְְ ל־ַמחְְְ ּכָָ האויבים, את 
נגדי.  ָעָלי,  בָֹתם  ׁשְְ ל־ַמחְְְ ּכָָ ה',  אותי,40  מגדפים  החרפות שהם  דברי 
כיוון שהנביא מבשר רעות, כשנבואות הפורענות אינן מתקיימות, 
שומעיו בזים לו ומשליכים עליו אבנים. וכאשר הן מתקיימות, הם 
מתנקמים בו על בואן, כאילו הוא אשם בהן, אף על פי שהוא אמר 
ֵתי, דיבוריהם של ָקַמי, אויבי הקמים  פְְְ את דבריו כאזהרה בלבד.  סב ׂשִ
ל־ַהּיֹום. בכל דבריהם ומחשבותיהם  יֹוָנם, מחשבתם – ָעַלי ּכָָ ֶהגְְְ עלי וְְ
יָטה, הבט מה הם  ִקיָמָתם ַהּבִ ם וְְ ּתָ בְְְ אני הוא האשם היחידי.41  סג ׁשִ
יָנָתם,  ּגִ ַמנְְְ הוא מושא  ֲאִני   – עושים כשהם יושבים וכשהם עומדים 
אותם  הענש  ה',  מּול,  ּגְְ ָלֶהם  יב  ׁשִ שלהם.  סד ּתָ והבוז  הלעג  שירי 
צרות האוטמות את הלב,42  ת־ֵלב,  ִגּנַ ן ָלֶהם מְְ ּתֵ ֵדיֶהם.  סה ּתִ ה יְְ ַמֲעׂשֵ ּכְְ
ַחת  ִמיֵדם ִמּתַ ַתׁשְְְ ַאף, בזעם וְְ ּדֹף ּבְְ רְְְ ָך, קללתך43 תבוא ָלֶהם.  סו ּתִ ֲאָלתְְ  ּתַ

ֵמי ה'.  ׁשְְ

ָצדּוִני ַּכִּצֹּפר 
 ציד ציפורים 
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פרק דאיכה שואת בני ציוןד

בעקבות חטאיה ָמלאה ירושלים דם חללי רעב ודם חללי חרב. בקינה זו מתוארת ירידתם 
של בני ירושלים, שהיו בעבר אנשים מעודנים, אל שפל המדרגה בעת המצור והמלחמה. 
תושבי ירושלים תלו מבטחם בסיוע מן החוץ, ואף קיוו שמלכם יושיעם, אך תוחלתם 
נכזבה. הקינה מסתיימת בנחמה – אדום השמחה לאיד תחרב בעת החורבן, וקץ יושם 

גם לאסונה של ירושלים. 

ָזָהב?!  ברק  ולכהות1  להתעמעם  יוכל  יּוַעם,  איך  ד  א ֵאיָכה,  פרק 
ָנה  כְְְ ּפֵ ּתַ ׁשְְְ ֶתם ַהּטֹוב, הזהב?! איך ּתִ ֶנא, ישתנה מראהו2 של ַהּכֶ איך ִיׁשְְְ
מושפל  הערך  ויקר  היפה  כל  איך  ל־חּוצֹות?!  ּכָָ רֹאׁש  ּבְְ ֵני־קֶֹדׁש  ַאבְְְ
ז, בזהב –  ּפָ ִאים, שהיו מוערכים3 ּבַ ֻסּלָ ָקִרים ַהמְְ ֵני ִצּיֹון ַהיְְְ ומתבזבז?!  ב ּבְְ
ם־ ֵדי יֹוֵצר?!  ג ּגַ ה יְְ ֵלי־ֶחֶרׂש, כדי חרס חסרי ערך ַמֲעׂשֵ ִנבְְְ בּו לְְ ׁשְְ ֵאיָכה ֶנחְְְ

ד, ֵהיִניקּו ּגּוֵריֶהן. אפילו  צּו ׁשַ ים, צורת הרבים של תן, או: לווייתנים ָחלְְ ּנִ ּתַ
אצל בעלי החיים הללו, שחלקם טורפים כל דבר, מתעוררים רחמים 
למידת אכזריּות.  ָזר,  ַאכְְְ לְְ נתונה  י  ת־ַעּמִ ּבַ בנסיבות מסוימות, ואילו 
האמהות שצמקו שדיהן מן הרעב, ומתוך דחף ההישרדות שלהן 
ֵעִנים, המפקירים את צאצאיהם5  יְְְ אינן מספקות את צורכי ילדיהן.4 ּכַ
ַבק  ר. במדבר אין דואגים לזולת, וכך אירע לישראל בארצם.  ד ּדָ ּבָ דְְְ ּמִ ּבַ
ילדים  עֹוָלִלים,  ליונקים.  מפני שאין חלב  ָמא,  ּצָ ּבַ ֶאל־ִחּכֹו  יֹוֵנק  ׁשֹון  לְְ
ֲאלּו, ביקשו ֶלֶחם, אבל ּפֵֹרׂש לחם ֵאין ָלֶהם מחמת המצור על  רכים ׁשָ
ּמּו,  ָנׁשַ לאכול מעדנים  ים, אלה שנהגו  ַמֲעַדּנִ לְְ ִלים  ירושלים.  ה ָהאֹכְְ
ָהֱאֻמִנים, המורגלים6  ברחובות.  חּוצֹות,  ּבַ נעשו שוממים וחסרי כול 
קּו  ֲעֵלי, בבגדי תֹוָלע, בגדים יקרים הצבועים בצבע אדום מיוחד, ִחּבְְ
את  י יותר ֵמַחּטַ ת־ַעּמִ ל ֲעוֹן ּבַ ּדַ ּתֹות, כי לא נותר להם דבר.  ו ַוִּיגְְְ ּפַ ַאׁשְְְ

שואת בני ציון 
היקרים 
פרק ד

ביאור 

ֵני־֔קֶֹדׁש  ַאבְְְ ָנ֙ה  כְְְ ּפֵ֙ ּתַ ׁשְְְ ּתִ ֹוב  ַהּט֑ ֶתם  ֣ ַהּכֶ ֶנ֖א  ִיׁשְְְ ב  ָזָה֔ ם  יּוַע֣ ֵאיָכ֙ה 

בּו֙  ׁשְְ ֑ז ֵאיָכ֤ה ֶנחְְְ ּפָ ים ּבַ ִא֖ ֻסּלָ מְְ ים ַהֽ ָקִר֔ ֵנ֤י ִצּיֹו֙ן ַהיְְְ ל־חּוֽצֹות:: ּבְְ ֖רֹאׁש ּכָָ ּבְְ

ן  ּוֵריֶה֑ ד ֵהיִנ֖יקּו ּגֽ צּו ׁשַ֔ לְְ ם־תני֙ן ָח֣ י יֹוֵצֽר:: ּגַ ֵד֥ ה יְְ ֖ ֲעׂשֵ ֶרׂש ַמֽ ֵלי־ֶח֔ ִנבְְְ לְְ

ֹו  ֶאל־ִחּכ֖ יֹוֵנ֛ק  ֹון  ׁש֥ לְְ ק  ַב֨ ּדָ ר::  ֽ ּבָ דְְְ ּמִ ּבַ ע֖נים  כי  ר  ָז֔ ַאכְְְ לְְ י  ֣ ת־ַעּמִ ּבַ

ים  ֲעַדּנִ֔ ַמ֣ לְְ ִלי֙ם  ָהֽאֹכְְ ם::  ָלֶהֽ ין  ֵא֥ ׂש  ּפֵֹר֖ ֶחם  ֶל֔ ֲאלּו  ֣ ׁשָ ֽעֹוָלִלי֙ם  א  ָמ֑ ּצָ ּבַ

ן  ֲעוֹ֣ ל֙  ּדַ ַוִּיגְְְ ֹות::  ּתֽ ּפַ ַאׁשְְְ ֖קּו  ִחּבְְ ע  תֹוָל֔ ֲעֵל֣י  ֱאֻמִני֙ם  ָהֽ חּו֑צֹות  ֽ ּבַ ּמּו  ֖ ָנׁשַ

ִים::  ָיָדֽ ָבּ֖ה  לּו  לֹא־ָח֥ וְְ ַגע  מֹו־ָר֔ כְְ ֲהפּוָכ֣ה  ַהֽ ֑דֹם  סְְ את  ֖ ַחּטַ ֵמֽ י  ת־ַעּמִ֔ ּבַ

ם::  ָרָתֽ זְְְ יר ּגִ ֖ ים ַסּפִ ִניִנ֔ ֶצ֙ם ִמּפְְ מּו ֶע֙ דְְ ָחָל֑ב ָא֤ ֶלג ַצ֖חּו ֵמֽ ֶ֔ יָה֙ ִמׁשּ ִזיֶר֙ ּו נְְ ַזּכ֤

ד

ד

י֙ם ּנִ ּתַ

ֵעִנ֖ים יְְְ ּכַ

ַּגם ַּתִּנים... ֵהיִניקּו 
ּגּוֵריֶהן

 מימין: 
 נקבת לוויתן ובנה

)'תנים'?(
 משמאל:

 נקבת תן וגורה
)'תנים'?(

 מימין:
ְיֵעִנים ַּבִּמְדָּבר

 משמאל:
 אבני חן

)'פנינים'?(

ד לפי הכתיב, תנין, מפרשים  ים ָחְלצּו ׁשַ ּנִ ּתַ
בים  מצויים  בלווייתנים, שהיו  מדובר  כי 
התיכון גם בתקופות מאוחרות יותר, אף 
הביטוי  הטבעי.  מקומם  זה  שאין  פי  על 
ָחְלצּו ַׁשד מעיד על התבוננות מדוקדקת, 
כי דדי נקבת הלווייתן מכוסים בכיסי עור, 
והיא חולצת אותם כדי להיניק. לפי הקרי, 
מתפרשת המלה כצורת הרבים של התן, 
מבעלי  הניזון  לשועל  הדומה  הבר  כלב 
כחיית  נזכר  התן  ומנבלות.  שונים  חיים 
מדבר מייללת. פירוש זה נשען על ההקבלה 
לד,יג.  יג,כא–כב;  )ישעיה  ליענים.  בפסוק 
האוח  עם  התן  את  המזהים  יש  מג,כ(. 
 ,)Bubo Ascalaphus מדעי:  )שם  המדברי 
עוף דורס לילי השוכן בחורבות ונקיקים.

קן,  אין   )Ostrich( ר ליען  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְיֵעִנים  ּכַ
ואולי משום כך הוא מתואר כחיה העוזבת 
ביציה על הארץ מבלי לדגור עליהן, ומכאן 
מתקבל הדימוי של אכזריות כלפי גוזליה. 
)לט,  איוב  בספר  גם  מופיע  דומה  תיאור 

ֶאְבָרה  ִאם  ֶנֱעָלָסה  ְרָנִנים  ְּכַנף  יג–יד(: 
ְוַעל  ֵּבֶציָה  ָלָאֶרץ  ַתֲעזֹב  ִּכי  ְוֹנָצה.  ֲחִסיָדה 
היענים  כי  שסבר  מי  היה  ְּתַחֵּמם.  ָעָפר 
אינם בעל חיים אלא הם אחד משלושת 
העמים שוכני המדבר שאינם יראי אלוקים 
המתוארים בספר תהלים )נה,כ(: ִיְׁשַמע-

ֵאל ְוַיֲעֵנם ְויֵֹׁשב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפֹות 
ָלמֹו ְוֹלא ָיְראּו ֱאֹלִהים )טור סיני(.

ִניִנים בלשון המקרא ובתרגומים הן בדרך  ּפְ
כלל אבנים יקרות עגולות מסוימות או שם 
כולל לאבני חן. במצרית מלה דומה מציינת 
גולה כדורית, ובאכדית מכנים בשם דומה 
אבן טובה הבאה מן הים, כינוי העשוי לסמן 
את מה שמכונה בלשוננו ‘פנינים' וכן אבני 
אלמוגים. היו שפירשו גם את הופעותיה 
הים,  כמרגליות  בתנ"ך  ְּפִניִנים  של המלה 
שהן אבני החן הנוצרות מחומרים אורגניים 
ואולם  ‘פנינה';  היום  המכונות  בצדפות, 
צבען של אלו הוא בדרך כלל לבן או כסוף 

ושחור, ואילו כאן הן אדומות. 

>ד,ג<

>ד, ג<

>ד, ז<

דֹם, שהרי עונשם היה כבד מעונשה של סדום, ַהֲהפּוָכה שנהפכה  סְְ
ָיָדִים של אויב. בירושלים, לעומת  ָבּה  לֹא־ָחלּו, תפסו  וְְ ָרַגע,  ִּבן  מֹו,  כְְ
ִזיֶריָה של  זאת, נמשכו הייסורים עוד ועוד.7  ז בעבר ַזּכּו, היו נקיים נְְ
מּו ֶעֶצם,  ֶלג, ַצחּו, היו לבנים וטהורים יותר ֵמָחָלב, ָאדְְ ֶ ירושלים יותר ִמׁשּ
יר  ִניִנים, אבנים טובות אדומות,9 כמו ַסּפִ מראם8 היה אדום יותר ִמּפְְ
ָרָתם, צורתם.  ח אנשי ירושלים הנקיים, הטהורים, המעודנים  זְְְ הייתה ּגִ

פרק ד

שואת בני ציון

 העולם

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

ז
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ךְְְ  והיפים, שבימים אחרים עסקו רק בדברים שבקדושה, כעת ָחׁשַ
ָצַפד,  חּוצֹות.  ּבַ להכירם  אי-אפשר  רּו,  ִנּכְְ לֹא  מראם,  ָרם,  אֳֳ ּתָָ חֹור  ְְ ִמׁשּ
ָמם, לעצמותיהם,10 ָיֵבׁש ָהָיה ָכֵעץ.  ט טֹוִבים  התייבש עֹוָרם ונדבק ַעל־ַעצְְְ
ֵלי ָרָעב,  ֵלי־ֶחֶרב, למתים במלחמה יותר ֵמאשר לַחלְְ ָהיּו, טוב היה לַחלְְ
ִרים,  ֻדּקָ הפרשות שונות מגופיהן המְְ ָיֻזבּו  – חללי הרעב  ֵהם  ׁשֶ מפני 
אחר:  פירוש  השדה.12  ָדי,  ׂשָ נּובֹות  בּתְְ ִמפני המחסור  המבוקעים11 
ֵדיֶהן,  ַילְְְ לּו  ְְ ׁשּ ּבִ ַרֲחָמִנּיֹות  ים  ָנׁשִ ֵדי  מדושנים.13  י יְְ ימותו  החרב  חללי 
י.  ת־ַעּמִ ֶבר ּבַ ָברֹות, למאכל14 ָלמֹו – לאמותיהם ּבשעת ׁשֶ והילדים ָהיּו לְְ

ִצּיֹון,  ּבְְ ת־ֵאׁש  ַוַּיּצֶ זעמו,  ַאּפֹו,  ֲחרֹון  ַפךְְְ  ׁשָ כעסו,  ֶאת־ֲחָמתֹו,  ה'  ה  ּלָ יא ּכִ

סֹדֶֹתיָה.  יב לֹא  יְְ אף את  שכילתה  עד  העיר  כל  את  האש  ַוּתֹאַכל 
ֲעֵרי  ׁשַ ּבְְ אֹוֵיב  וְְ ַצר  ָיבֹא  י  ּכִ העולם,  ֵתֵבל,  ֵבי  יֹׁשְְ ּכֹל  ֵכי־ֶאֶרץ,  ַמלְְְ ֶהֱאִמינּו 
שהייתה עיר כה מרכזית, מבוצרת ומוגנת.  יג כל זה בא  ָלִם,  רּוׁשָ יְְ
ּה  ּבָ ִקרְְְ ִכים ּבְְ ֹפְְ ִביֶאיָה, שהיו נביאי שקר15 ומֲעוֹנֹת ּכֲֹהֶניָה, ַהׁשּ ֵמַחּטֹאת נְְ

יִקים ממניעים של רדיפת בצע וכבוד.  ם ַצּדִ ּדַ

חּוצֹות באין להם מדריך,  ִרים ּבַ העיר כולה ָמלאה בדם חללים.  יד ָנעּו ִעוְְְ

ביאור 

ם  ָמ֔ ַעל־ַעצְְְ עֹוָר֙ם  ָצַפ֤ד  חּו֑צֹות  ֽ ּבַ ֖רּו  ִנּכְְ ֥לֹא  ם  ָר֔ אֳֳ ֽ ּתָָ חֹו֙ר  ְְ ִמׁשּ ךְְְ  ֤ ָחׁשַ

בּו֙  ָיֻז֙ ֵה֤ם  ֣ ׁשֶ ָרָע֑ב  ֵל֖י  ַחלְְ ֵמֽ ֶרב  ֵלי־ֶח֔ ַחלְְ ָהיּו֙  טֹוִב֤ים  ָכֵעֽץ::  ָהָי֥ה  ׁש  ָיֵב֖

ָה֤יּו  ן  ֵדיֶה֑ ַילְְְ ֖לּו  ְְ ׁשּ ּבִ ִנּ֔יֹות  ֲחָמ֣ ַרֽ י֙ם  ָנׁשִ י  ֵד֗ יְְ י::  ָדֽ ׂשָ נּו֖בֹות  ִמּתְְ ים  ִר֔ ֻדּקָ מְְ

ֲח֣רֹון  ַפ֖ךְְְ  ׁשָ ֤ה יהו֙ה ֶאת־־־ֲחָמ֔תֹו  ּלָ ּכִ י::  ֽ ת־־־ַעּמִ ּבַ ֶבר  ֖ ׁשֶ ּבְְ מֹו  ָל֔ ָברֹו֙ת  לְְ

ֶרץ  ֵכי־ֶא֔ ַמלְְְ ינּו֙  ֱאִמ֙ ֶהֽ ֤לֹא  יָה::  ֽסֹדֶֹתֽ יְְ ֹאַכל  ַוּת֖ ִצּ֔יֹון  ּבְְ ׁש  ת־ֵא֣ ַוַּיּצֶ ֹו  ַאּפ֑

ֹאת  ַחּט֣ ֵמֽ ִם::  ָלֽ ֽרּוׁשָ יְְ י  ֲעֵר֖ ֽ ׁשַ ּבְְ ב  אֹוֵי֔ וְְ ַצ֣ר  ָיבֹ֙א  ֤י  ּכִ ֵתֵב֑ל  י  ֵב֣ ֽיֹׁשְְ ו֖כל 

ִרי֙ם  ִעוְְְ ָנ֤עּו  ים::  יִקֽ ַצּדִ ם  ֥ ּדַ ּ֖ה  ּבָ ִקרְְְ ּבְְ ים  ִכ֥ ֹפְְ ֽ ַהׁשּ ֲֹהֶנ֑יָה  ּכֽ ֲעוֹ֖נֹת  יָה  ִביֶא֔ נְְ

א  ָטֵמ֞ ֣סּורּו  ם::  יֶהֽ ׁשֵ ֻבֽ לְְְ ּבִ ֖עּו  ִיּגְְ ֔לּו  ֽיּוכְְ ֣לֹא  ּבְְ ם  ֑ ּדָ ּבַ ֲא֖לּו  ֽגֹ נְְ חּו֔צֹות  ֽ ּבַ

֥לֹא  ם  ּגֹוִי֔ ּבַ רּו֙  מְְ ָאֽ ם־ָנ֑עּו  ּגַ ָנ֖צּו  י  ֥ ּכִ עּו  ּגָ֔ ֙סּורּו֙ ַאל־ּתִ ֤סּורּו  מֹו  ָל֗ אּו  רְְ ָק֣

ֽכֲֹהִני֙ם  ֵנ֤י  ּפְְ ם  יָט֑ ַהּבִ לְְ יף  יֹוִס֖ ֥לֹא  ם  ָק֔ ִחּלְְ יהו֙ה  ֵנ֤י  ּפְְ ָלֽגּור::  פּו  יֹוִס֖

נּו  ָרֵת֖ ֶאל־ֶעזְְְ ינּו  ֵעיֵנ֔ ֶל֣יָנה  כְְְ ּתִ עו֙דינ֙ה  ָחָנֽנּו::  ֥לֹא  זק֖נים  אּו  ָנׂשָ֔ ֣לֹא 

ֶ֖כת  ִמּלֶ ינּו  ָעֵד֔ צְְ ָצ֣דּו  ַע::  ֽ יֹוׁשִ ֥לֹא  ֹוי  ֶאל־ּג֖ ינּו  ִצּפִ֔ נּו  ָּיֵת֣ ִצּפִ ּבְְ ֶבל  ָה֑

ינּו  ֵפ֔ ֤ים ָהיּו֙ ֽרֹדְְ ֽנּו:: ַקּלִ א ִקּצֵ י־ָב֥ ינּו ּכִ ֥אּו ָיֵמ֖ לְְ ֛נּו ָמֽ ב ִקּצֵ ינּו ָקַר֥ ֽחֹבֵֹת֑ רְְְ  ּבִ

ֹל ּכ֖

ינּו֙ עֹוֵד֙  | ֵקִנ֖ים  ּוזְְְ
 כיבוש ירושלים

מתואר בכרוניקה 
 בבלית 

המאה ה-6 לפנה"ס 

כיבוש ירושלים בכרוניקה בבלית שנתגלתה 
כיבושה של  בחפירות העיר בבל מתואר 
ירושלים בידי נבוכדנאצר והמלכת צדקיהו: 
"בשנה השביעית בחודש כסלו אסף מלך 
אכד )=נבוכדנאצר( את חילו, וילך אל ארץ 

חתי )=סוריה וארץ ישראל(, ויחן על עיר 
יהודה; ובחודש אדר ביום השני ]לחודש[, 
מלך  המלך;  את  וילכוד  העיר  את  תפס 
כלבבו הפקיד בתוכה, ויקח ממנה מס כבד, 

ויבא בבלה". )ראו תמונה(.

>ד,יב<

לֹא  ּבְְ ם, שהרי לא ראו היכן נמצאים המתים.  ּדָ ּבַ גֲֹאלּו, התלכלכו  נְְ
יֶהם המוכתמים,  טו והיה  ֻבׁשֵ לְְְ עּו, עד שאי-אפשר היה לגעת ּבִ לּו ִיּגְְ יּוכְְ
עּו",  ּגָ אּו ָלמֹו, להם, "סּורּו, סּורּו, ַאל־ּתִ צורך להזהירם – "סּורּו, ָטֵמא", ָקרְְ
עוד  ָלגּור  יֹוִספּו  לֹא  "הם  ּגֹוִים:  ּבַ רּו  ָאמְְ ם־ָנעּו.  ּגַ ָנצּו, התלכלכו  הם  י  ּכִ
ָקם, ה' נתן פניו בהם ופיזר  ֵני ה' ִחּלְְ בירושלים, או: בארצנו".16  טז ּפְְ
ֵקִנים לֹא  ּוזְְְ אּו  ָנׂשָ ֵני כֲֹהִנים לֹא  מכיוון שּפְְ יָטם,  ַהּבִ לְְ יֹוִסיף  ולֹא  אותם,17 

ָחָננּו, הם לא עזרו לנזקקים ולא דאגו לצורכיהם.18

ָרֵתנּו שמתברר  ֶאל־ֶעזְְְ נכספים  אנחנו  עדיין  ֵעיֵנינּו,  ֶליָנה  כְְְ ּתִ יז עֹוֵדינּו 

התברר  אבל  אחר,  עם  ֶאל־ּגֹוי,  ינּו  ִצּפִ ָּיֵתנּו  ִצּפִ ּבְְ ָהֶבל.  עזרת  שהיא 
ַע.  שהוא19 לֹא יֹוׁשִ

ֶכת  ִמּלֶ אפילו  מנועים  ואנו  ָעֵדינּו,  צְְ את20  לכדו  ָצדּו,  יח האויבים 

אלה  נּו.  יט גם  ִקּצֵ י־ָבא  ּכִ ָיֵמינּו,  אּו  ָמלְְ סופנו,  נּו,  ִקּצֵ ָקַרב  חֹבֵֹתינּו.  רְְְ ּבִ
יותר  ֵפינּו  רֹדְְ ָהיּו  ים  ַקּלִ  – מוצאים מחסה  אינם  בעיר  נשארו  שלא 

 העולם
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‘ְמשיח ה'' חכמים זיהו מלך זה עם יאשיהו, 
המלך הגדול האחרון ביהודה, שבו תלו את 
התקווה האחרונה להגן על ישראל. אולם 
בידי  למוות  נורה  והוא  נכזבה,  זו  תקווה 
אנשי הצבא המצריים )תוספתא תענית ב,י; 
דברי הימים ב' לה,כג. וראו במבוא למגילה(.

ֱאדום בני אדום תמכו באויבי יהודה ולעגו 
עֹבדיה  )ראו  ירושלים בעת חורבנם  לבני 

יב–יד(. אותו ביטוי נדיר שבו מנבא המקונן 
שימש  ִתְתָעִרי,  אדום,  של  שבירתה  את 
בפיהם של בני אדום כאשר חגגו את מפלת 
ִלְבֵני  ה'  ְזכֹר  ועודדו את חורבנם:  ישראל 
ִם ָהֹאְמִרים: ָערּו ָערּו  ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִ

ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה. )תהלים קלז,ז(.

יתומים היינו ואין אב, ִאמֹתינו כאלמנות ראו 
ההרחבה לעיל א,א. 

 ד,כ<

 ה,ג< ד,כא<

ָלֻקנּו, רדפו אחרינו,  ּדְְ ָמִים ועל כן השיגו אותנו. ַעל־ֶהָהִרים  ֵרי ׁשָ ׁשְְְ ִמּנִ
יַח ה', מלך יהודה שנמשח בשמן  ׁשִ ינּו, מְְ בּו ָלנּו.  כ רּוַח ַאּפֵ ר ָארְְ ּבָ דְְְ ּמִ ּבַ
ִחיתֹוָתם, בשחת, במלכודת של האויבים. זה המלך  ׁשְְְ ד ּבִ ּכַ המשחה ִנלְְְ

ֶיה ַבּגֹוִים".  ִצּלֹו ִנחְְְ נּו: "ּבְְ ר עליו ָאַמרְְְ ֲאׁשֶ

י  יׂשִ לעג מריר כלפי בני אדום, שבזמן הקינה חיו באושר ובשלווה:  כא ׂשִ
ר־ּכֹוס הנקמה  ֲעבָָ ם־ָעַלִיךְְְ ּתַ ֶאֶרץ עּוץ, הרי ּגַ ֶבת ּבְְ ת־ֱאדֹום היֹוׁשֶ ִחי, ּבַ מְְְ ׂשִ וְְ
ָעִרי,  ִתתְְְ וְְ שיכורה משתייתה  ִרי, תהפכי  ּכְְ ׁשְְְ ּתִ ואת  הזו,  והפורענות 
קיבלת את   . לֹוֵתךְְְ ַהגְְְ לְְ ה'  יֹוִסיף  ת־ִצּיֹון, לֹא  ּבַ  , ם־ֲעוֵֹנךְְְ תיהרסי.21  כב ּתַ
העונש במידה הראויה, ובכך שילמת על כל חטאייך. לעומת זאת, 
עוד  הוא  . אתך  ַעל־ַחּטֹאָתִיךְְְ ה  ּלָ ּגִ ת־ֱאדֹום,  ּבַ  , ֲעוֵֹנךְְְ ה' את  זכר  ַקד,  ּפָ

יבוא חשבון על פשעייך. 

ביאור 

ינּו֙  בּו ָלֽנּו:: ֤רּוַח ַאּפֵ֙ רְְ ֖ר ָא֥ ּבָ דְְְ ּמִ נּו ּבַ ָלֻק֔ ים ּדְְ ָהִר֣ ִים ַעל־ֶהֽ ָמ֑ י ׁשָ ֵר֖ ׁשְְְ ִמּנִ

ֶי֥ה ַבּגֹוִיֽם::  חְְְ ֹו ִנֽ ִצּל֖ נּו ּבְְ רְְְ ר ָאַמ֔ ֣ ם ֲאׁשֶ יתֹוָת֑ ִחֽ ׁשְְְ ֖ד ּבִ ּכַ יַח יה֔וה ִנלְְְ ֣ ׁשִ מְְ

ֹוס  ר־ּכ֔ ֲעבָָ ֽ ֙ ּתַ ִיךְְְ ם־ָעַל֙ ֶרץ ֑עּוץ ּגַ ֶא֣ ת־ֱא֔דֹום יו֖שבתי ּבְְ ִח֙י ּבַ מְְְ ׂשִ י וְְ יׂשִ ֤ ׂשִ

ד  ַק֤ ּפָ ךְְְ  לֹוֵת֑ ַהגְְְ לְְ יף  יֹוִס֖ ֥לֹא  ת־ִצּ֔יֹון  ּבַ  ֙ ם־ֲעוֵֹנךְְְ ּתַ י::  ָעִרֽ ִתתְְְ וְְ י  ִר֖ ּכְְ ׁשְְְ ּתִ

:: ִיךְְְ ֖ה ַעל־ַחּטֹאָתֽ ּלָ ת־ֱא֔דֹום ּגִ ֙ ּבַ ֲעוֵֹנךְְְ

נּו֙  ַנֲֽחָלֵת֙ נּו::  ֵתֽ ּפָ ֶאת־ֶחרְְְ ה  ֵא֥ ּורְְְ יָט  ֖ ַהּבִ נּו  ָל֔ ָיה  ֶמה־ָה֣ יהו֙ה  ֤כֹר  זְְ

ינּו  ִאּמֵֹת֖ ב  ָא֔ ֣אין  ינּו֙  ָהִי֙ ים  תֹוִמ֤ יְְ ים::  ִרֽ כְְְ נָָ לְְ ינּו  ֖ ּתֵ ּבָ ים  ָזִר֔ לְְ ָכ֣ה  ֶנֶֽהפְְְ

נּו֙  אֵר֙ יר ָיֽבֹאּו:: ַע֤ל ַצּוָ ִח֥ מְְְ ינּו ֵעֵצ֖ינּו ּבִ ִת֔ ֶכֶ֣סף ׁשָ ינּו֙ ּבְְ ָמֽנֹות:: ֵמיֵמ֙ ַאלְְְ ּכְְ

ַֹע ָלֶֽחם::  ּב֥ ּור ִלׂשְְְ ֖ ד ַאׁשּ ּנּו ָי֔ ִי֙ם ָנַת֣ ַר֙ ֽח־ָלֽנּו:: ִמצְְְ נּו ֥לא ֽהּוּנַ נּו ָיַג֖עְְְ פְְְ ֔ ּדָ ִנרְְְ

לּו  ׁשְְ ָמ֣ ֲעָבִדי֙ם  נּו::  לְְְ ָסָבֽ ם  ֵתיֶה֥ ֲעוֹֽנֹ א֖נחנו  אי֔נם  אּו֙  טְְ ָחֽ ינּו  ֲאבֵֹת֤

ֶבת ֖ יֹוׁשֶ

ה

ין ֵא֣ וְְ

֥לֹא וְְ

נּו ם  ַוֲֽאַנ֖חְְְ ֵאיָנ֔ וְְ

 מימין:
נשר

 משמאל:
ההשערות למיקומה 

של ארץ עוץ

 Gyps :שם מדעי ,Vulture :ר )אנגלית ֶנׁשֶ
בדאייתו  המאופיין  גדול  עוף   ,)Fukvus
במהירות  שעט  ובכך  הגבוהים,  ובקינונו 
ד;  עֹבדיה  מח,מ;  ירמיה  )ראו  מזונו.  על 
לט,כז– איוב  א,ח;  חבקוק  א,טז;  מיכה 
כח(. עוף זהה היה סמל מלכותי במצרים 
ל-2.5  מגיעה  כנפיו  מוטת  ואשור. 
וצווארו  ראשו  ק"ג.  כ-10  ומשקלו  מ', 
נוצותיו,  נשרו  כאילו  מנוצות  חשופים 
אותו  שזיהו  יש  שמו.  שמכאן  וייתכן 
מדעי:  שם   ,Eagle )אנגלית:  העיט  עם 
בסמלים  המופיע   ,)Aquila chrysaetos
מהתקופה הרומית, והיו חוקרים שטענו 

עופות  למספר  כללי  שם  הוא   ש'נשר' 
דורסים.

ֶאֶרץ עּוץ נראה שהיו כמה מקומות בשם 
‘עוץ'. בספר בראשית נזכר עוץ שהיה אחד 
מבני ארם )י,כג(. ארץ עוץ מופיעה כאחת 
על  )א,ג(.  איוב  בספר  קדם  בני  מארצות 
כן יש הממקמים אותה באזור פדן ארם. 
בן מתתיהו  כיוסף  קדומים  היסטוריונים 
לארם.  סמוך  הבשן  באזור  אותה  זיהו 
אולם הזכרת השם ‘עוץ' גם בין בני שעיר 
בפסוקנו  הכתוב  וכן  לו,כח(  )בראשית 

מלמדים שהייתה עוץ בסביבות אדום. 

>ד,יט<

>ד, כא<

קינה זו שונה משאר הקינות במגילה בכך שאין היא סדורה בסדר האלפבית, אולם גם 
בה – כברוב קינות המגילה – יש עשרים ושניים פסוקים. גם בקינה זו נמנות תלאותיהם 
ומצוקתם של בני ירושלים. לקראת סופה מתמקד כאבו של המקונן בחורבנו של הר 
ה' בעולם  פי שמקום מושבו של  כי אף על  ואולם הוא מדגיש  דווי הלב.  ציון, שורש 
חרב, אין בכך כדי לערער על מקום מושבו הנצחי, ומכאן מקור התקווה לחידוש הקשר 

והברית בין ה' לבין עמו.

את צרותינו הקשות, או: את עברנו  ָלנּו,  כֹר ה' ֶמה־ָהָיה  פרק ה  א זְְ
בהווה:1  ב ַנֲחָלֵתנּו  ֵתנּו  ּפָ ֶאת־ֶחרְְְ ֵאה  ּורְְְ יָטה  ַהּבִ  – ולעומתו  המפואר, 
ינּו ניתנו  ּתֵ נחלתם של ָזִרים אחרי שפלשו אליה ושדדו אותה, ּבָ ָכה לְְ ֶנֶהפְְְ
ָמנֹות.  ד כשהמים  ַאלְְְ ֵאין ָאב, ִאּמֵֹתינּו היו ּכְְ תֹוִמים ָהִיינּו וְְ ִרים.  ג יְְ כְְְ נָָ לְְ
היו מצויים במאגרי המים, לא היה צורך לשלם כסף עבורם,2 אך 
בימים כתיקונם לא היה מחסור  ִתינּו.  ׁשָ ֶכֶסף  ּבְְ ֵמיֵמינּו  בעת המצור 
ִחיר ָיבֹאּו.  ה ַעל,  מְְְ בעצים, ואפשר היה ללקטם, ואילו עתה ֵעֵצינּו ּבִ
ַרִים ָנַתּנּו, פשטנו ָיד כדי  ח־ָלנּו.  ו לִמצְְְ לֹא הּוּנַ נּו וְְ נּו, ָיַגעְְְ פְְְ ּדָ אֵרנּו ִנרְְְ עד3 ַצּוָ
לקבל מהם סיוע כלכלי. ייתכן שמדובר בכריתת הברית של צדקיהו 

ּבַֹע ָלֶחם.  ּור הלכנו כדי ִלׂשְְְ עם מצרים,4 לַאׁשּ

ֵאיָנם,  וְְ אּו  ָחטְְ הצדדים.5  ז ֲאבֵֹתינּו  משני  באה  לא  עזרה  שום  אך 
גם את מחיר  עוונותינו שלנו אלא  איננו משלמים רק על  נּו  ַוֲאַנחְְְ
וכפי  נפל,  האמתי  השלטון  ָבנּו.  לּו  ָמׁשְְ נּו.  ח ֲעָבִדים  ָסָבלְְְ ֲעוֹנֵֹתיֶהם 
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פרק האיכה הרפהת הפקר ותקווהה

כקדם' בכמה מספרי המקרא  ימינו  ש  ‘חּדֵ
שלילי  אופי  בעל  בפסוק  המסתיימים 
נוהגים לשוב ולקרוא פסוק חיובי המופיע 
לפני הפסוק האחרון כדי לסיים בנעימה 
עשר  תרי  ישעיה,  סיום  )ראו  אופטימית. 
איכה  מגילת  של  חתימתה  וקהלת(. 

בבקשה זו מבטאת את התקווה לחידוש 
הקשר עם אלוקים כמו שהיה בראשית ימיו 
של העם. בקשה מקבילה מופיעה בדברי 
ְיהּוָדה  ִמְנַחת  ַלה'  ְוָעְרָבה  )ג,ד(:  מלאכי 
ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות, ובה  ִוירּוָׁשָלִ

נהגו לחתום את תפילת העמידה.

ף  ו ס ב המגילה< 

שקורה כשנחלש השלטון – עלו לגדולה אנשים מתחתית החברה. 
נּו, עלינו לסכן את נפשנו בשעה  ׁשֵ ַנפְְְ ּפֵֹרק, פודה ומושיע ֵאין ִמָּיָדם.  ט ּבְְ
ר. במדבר חיינו מופקרים לחרבם של  ּבָ דְְְ ֵני ֶחֶרב ַהּמִ ֵמנּו ִמּפְְ שָנִביא ַלחְְְ
שודדים ופושטים. ההליכה למקום שעשוי לספק אוכל כרוכה בסכנת 
עלינו  המלחמה  במצוקת  לשרוד  כדי  אחרת:  אפשרות  נפשות.6 
להביא את מזוננו ממקומות רחוקים, ואפילו מן המדבר.  י קרומי 
ֲעפֹות,  ַזלְְְ ֵני  ִמּפְְ התכווצו,8  או  ָמרּו, התחממו7  ִנכְְְ בַתּנּור  אילו  ּכְְ עֹוֵרנּו 

אימת ָרָעב. 

ִצּיֹון ִעּנּו,  ים ּבְְ יא כשהובקעה העיר וחיילי האויבים נכנסו לתוכה, ָנׁשִ

לּו. האויבים היו תולים את  ָיָדם ִנתְְְ ִרים ּבְְ הּוָדה.  יב ׂשָ ָעֵרי יְְ ֻתלֹת ּבְְ אנסו, ּבְְ
נכבדי ירושלים בידיהם כעונש, לשם ראווה או כאמצעי לסחיטת 
חּוִרים,  כיבד את הזקנים.  יג ּבַ רּו. איש לא  ּדָ ֶנהְְְ לֹא  ֵקִנים  זְְ ֵני  ּפְְ מידע. 
על  הטחינה  כלי  את  לשאת  חויבו  אּו,  ָנׂשָ חֹון  טְְ הפיזי  הכוח  בעלי 
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ר::  ֽ ּבָ דְְְ ַהּמִ ֶרב  ֶח֥ ֵנ֖י  ִמּפְְ נּו  ֵמ֔ ַלחְְְ יא  ָנִב֣ נּו֙  ׁשֵ֙ ַנפְְְ ּבְְ ם::  ִמָּיָדֽ ין  ֵא֥ ק  ּפֵֹר֖ נּו  ָב֔

ֻת֖לֹת  ּו ּבְְ ִצּ֣יֹון ִעּנ֔ י֙ם ּבְְ ֲע֥פֹות ָרָעֽב:: ָנׁשִ ֵנ֖י ַזלְְְ רּו ִמּפְְ ָמ֔ ּור ִנכְְְ ַתּנ֣ נּו֙ ּכְְ עֹוֵר֙

חּוִרי֙ם  ֽ ּבַ רּו::  ֽ ּדָ ֶנהְְְ ֥לֹא  ֵקִנ֖ים  זְְ ֵנ֥י  ּפְְ ֔לּו  ִנתְְְ ם  ָיָד֣ ּבְְ ִרי֙ם  ׂשָ ה::  הּוָדֽ יְְ י  ָעֵר֥ ּבְְ

ים  חּוִר֖ ֽ ּבַ תּו  ָב֔ ׁשָ ַער  ֣ ַ ִמׁשּ ֵקִני֙ם  זְְ לּו::  ֽ ׁשָ ּכָ ֵע֥ץ  ּבָ ים  ָעִר֖ ּונְְְ אּו  ָנׂשָ֔ ֣חֹון  טְְ

ֶרת  ָל֙ה ֲעֶט֣ חֹוֵלֽנּו:: ָנֽפְְ ֶבל מְְ ֵא֖ ֥ךְְְ לְְ ּפַ נּו ֶנהְְְ ֹוׂש ִלּבֵ֔ ׂש֣ ַב֙ת מְְ ם:: ׁשָ יָנָתֽ ִגֽ ִמּנְְ

ה  ּלֶ נּו ַעל־ֵא֖ ִלּבֵ֔ ָדֶו֙ה  ָהָי֤ה  ה  אנּו:: ַעל־ֶז֗ י ָחָטֽ ֥ ּכִ ָל֖נּו  נּו ֽאֹוי־ָנ֥א  רֹאׁשֵ֔

ה יהו֙ה  ֤ כּו־ֽבֹו:: ַאּתָ ים ִהּלְְ ּוָעִל֖ ם ׁשֽ ֵמ֔ ָ ׁשּ ֥כּו ֵעיֵנֽינּו:: ַע֤ל ַהר־ִצּיֹו֙ן ׁשֶ ׁשְְ ָחֽ

נּו  ֵב֖ ַעזְְְ ֽ ּתַ נּו  ֵח֔ ּכָ ׁשְְְ ּתִ ַצ֙ח  ָלֶנ֙ ה  ָלּ֤מָ ָוֽדֹור::  ֥דֹור  לְְ ֲאָך֖  סְְְ ּכִ ב  ׁשֵ֔ ּתֵ ם  עֹוָל֣ לְְ

י  ֶדם:: ּכִ֚ קֶֽ ינּו ּכְְ ׁש ָיֵמ֖ ֥ ּוָב ַחּדֵ ָנׁש֔ יָך֙ וְְֽֽ נּו יה֤וה ׀ ֵאֶל֙ יֵב֨ ים:: ֲהׁשִ ֥אֶֹרךְְְ ָיִמֽ לְְ

ֽאֹד:: ינּו ַעד־מְְ ּתָ ָעֵל֖ פְְְ נּו ָקַצ֥ ּתָ֔ ַאסְְְ ִאם־ָמ֣אֹס מְְ

השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם

ה

ָׂשִרים ְּבָיָדם ִנְתלּו
 תליית אנשים מיהודה 

 תבליטי לכיש
 701 לפנה"ס

נינוה

ָעִרים, שהיו כבולים בשלשלאות ועץ נקשר  כתפיהם כדי לייגעם,9 ּונְְְ
בשער  לשבת  חדלו  ָבתּו,  ׁשָ ַער  ַ ִמׁשּ ֵקִנים  לּו.  יד זְְ ׁשָ ּכָ ֵעץ  ּבָ לרגליהם,10 
פסקו  חּוִרים  ּבַ לדבריהם.  מי שישמע  היה  לא  העיר, משום שכבר 
ךְְְ  ּפַ נּו. בטלה שמחתנו. ֶנהְְְ ׂשֹוׂש ִלּבֵ ַבת מְְ ִגיָנָתם וממסיבותיהם.  טו ׁשָ ִמּנְְ
נּו, כבודנו,  ָלה ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ חֹוֵלנּו, ריקוד השמחה שלנו.  טז ָנפְְ ֵאֶבל מְְ לְְ

י ָחָטאנּו.  ואולי נרמז כאן גם כתר המלוכה וכבודה. אֹוי־ָנא ָלנּו ּכִ

כּו ֵעיֵנינּו –  יח ַעל ַהר־ִצּיֹון, הר  ה ָחׁשְְ נּו, ַעל־ֵאּלֶ יז ַעל־ֶזה ָהָיה ָדֶוה, חולה ִלּבֵ

כּו־בֹו,  ֵמם, שהסתלקה ממנו חיוניות העבר, וׁשּוָעִלים ִהּלְְ ָ ׁשּ הבית11 ׁשֶ
כדרכם לנהוג במקום נטוש. 

ותקווה:  בנעימה של השלמה  גם  המגילה  הצער מסתיימת   בצד 
פי שמקום  אף על  ָודֹור.  דֹור  לְְ ייכון  ֲאָך  סְְְ ּכִ ב,  ׁשֵ ּתֵ עֹוָלם  לְְ ה',  ה,  יט ַאּתָ

מושבו של אלוקים בארץ הוא הר ציון, והוא שמם, מכון כיסאו אינו 
ה ָלֶנַצח  תלוי בכך, והוא יעמוד לנצח.12  כ אולם ביחס אלינו – ָלּמָ
אם תעשה  יֵבנּו, ה', ֵאֶליָך, וְְ אֶֹרךְְְ ָיִמים?!  כא ֲהׁשִ ֵבנּו לְְ ַעזְְְ ֵחנּו?! למה ּתַ ּכָ ׁשְְְ ּתִ
ֶקֶדם, כמו בימים  ׁש ָיֵמינּו ּכְְ זאת – ָנׁשּוָבה אליך ברצון ובמעשים. ַחּדֵ
ּתָ  נּו – ָקַצפְְְ ּתָ ַאסְְְ י ִאם, אכן ָמאֹס מְְ שבהם אהבת וכיבדת אותנו.  כב ּכִ

אֹד, כבר שבענו בוז די והותר ונפרע חובנו.  ָעֵלינּו ַעד־מְְ

השיבנו ה' אליך ונשוב חדש ימינו כקדם 
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