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ה וקינותיה אינה להזכיר את הצרות שאירעו לישראל, שהרי אין בכך כל תועלת לאדם,  תכלית המגיל

ריהם את הצרות, ולכן בכל מקום  רים אחמעשים הגוראלא כדרך אדם המזהיר את חבירו מפני ה

  שמזכיר את הצרה מזכיר גם את החטא שגרם לה, כדי שידע האדם להזהר מהמעשים הללו. 

ו דברים כאלו בעולם, והטעם שבאמת באו  מורכבת משתי מילים 'אי כה', כלומר, היכן נראכה' שון 'איל

נתן להם ה', אפילו חטא  לותם העצומה ששראל עונשים קשים כל כך, כיון שמחמת חשיבותם וגדעל י

באמת בחטאים חמורים מצד עצמם,  קטן ביותר היה נחשב כחטא חמור מאד, וכל שכן כאשר חטאו 

  .  שם לאין שיעורשגדל עונ

אמנם כאשר ישובו אל ה', ישוב ה' וירחם עלינו, ינחם אותנו ויבנה בית מקדשינו ותפארתינו, וישפיע  

  רוח קדשו עלינו.

  

  את   תחילה   זכירמו  ,ָבָדד  ָיְׁשָבה  ֵאיָכה   )א(    א  פרק

 להתייחס  בלא  שאף  לומר  כדי  עצמה,  הבדידות

  בדידות   זו  היתה  ,של ירושלים  הקודמת  לגדולתה

  שאמרו   [עד  אומה  לשום  כן  אירע  שלא  הומעצ

 ישראל  מארץ  נדדו  החיים  בעלי  שאפילו  חז"ל

 ואחר  החורבן],  לאחר  שנה  ושתים  חמשים  במשך

 ִעירהָ  רושלים היתה בתחילהיש ואומר מוסיף כך

 מופלג   באופן  באוכלוסין  מרובה  -  ָעם  ַרָּבִתי

  בדידות   לדרגת  יורדים  היו  אם  שגם  ביותר,

  להיות   שהורגלו  לאחר  גדול,  צער   בכך  היה  רגילה

 ירדו ש  ונמצא  מרובים,  שיושביה  גדולה  עיר

  עצומה   בדידות  אל  ביותר,   גבוהה  דרגהממ

ש  ,ביותר   שהיתה   זו,  ועיר  .ְּכַאְלָמָנה  ָהְיָתהעד 

הגויים,    -  ַבּגֹוִים  ַרָּבִתי כל  על    ָׂשָרִתימולכת 

המדינות,    -  ַּבְּמִדינֹות כל  על    ָלַמס   ָהְיָתהשוררת 

מז תחי[כאן  גדלותה,  כיר  את  שעצם  כלה  יון 

פל כל כך, שהרי מדינות נתינת המס אינה דבר ש

אלא   מס,  נותנות  לגדולתה רבות  שביחס 

שצריכה גדולה,  השפלה  זו  הרי  לתת    הקודמת 

מס לאחרים]. ובפסוק זה מקונן הנביא על שלשה 

מיושביה,  בודדה  שנשארה  ירושלים  על  דברים, 

רוח הקודש,   על ישראל שנהיו כאלמנה ללא שפע

  תה לנתינת מס. נהפכה שררראל, ששועל ארץ י

  ִתְבֶּכה   ָּבכֹו ומבאר על מה בא עליהם העונש,    )ב(

ישראל    -  ַּבַּלְיָלה כל  שבכו  כך  ילה  בל,  במדברעל 

שאינם רוצים להכנס ואמרו  המרגלים,  חטא  ל  ש

רבות,  שנים  מאז  שעברו  והגם  ישראל,  לארץ 

היו  עדיי  -  ֶלֱחָיּה  ַעל  ְוִדְמָעָתּה  המרגלים   דמעותן 

הכביכול    קיימות העל  דור  של  כיון חורבןלחי   ,

בזמן   בשגם  מאסו  המקדש  שבבית  ארץ  קדושה 

  ָלּה   ֵאיןעבודה זרה,  טומאת  והלכו אחרי    ישראל

הנביאים  -  ֹאֲהֶביהָ   לִמּכָ   ְמַנֵחם בזמן  מכל  כי   ,

לרעה,   נבואות  כולם  עליה  התנבאו    ָּכל החורבן 

המלאכים  -  ֵרֶעיהָ  ע  אפילו  זכות  ל המלמדים 

ללמד  ,  ְלֹאְיִבים  ָלּה  ָהיּוה,  ת ע  ּהבָ   ָּבְגדּוישראל  

  עליה חובה.

וגלות זו לא היתה מתוך עושר    ,ְיהּוָדה  ָּגְלָתה  )ג(

אלא   קודם    שהיו  ֲעֹבָדה  ּוֵמֹרב  ֵמֹעִניומנוחה,  לה 

הוכפלו   שגלתה  ובעת  הכשדים,  ידי  על  הגלות, 

כאשר    .צרותיה הגלות,  לאחר   ָבהְׁש יָ   ִהיאוגם 

  ,ֹרְדֶפיהָ   לּכָ ש  כיון  ,ָמנֹוחַ   ָמְצָאה  לֹאעדיין    ,ַבּגֹוִים

שבחלשים,   חלש  היא   ,ִהִּׂשיגּוהָ אפילו  כאילו 

תמיד   דרך    ,ַהְּמָצִרים  ֵּביןנמצאת  לה  אין  אשר 

  לברוח.
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  ִצּיֹון  ַּדְרֵכיהיתה כיון שים אלו  לעונש  הוהסיב  )ד(

 ָּבֵאי  ִמְּבִלי  ,ֲאֵבלֹותהמוליכות לבית המקדש היו כ

את העליה לרגל למקדש,  ישראל  ביטלו    כי  ,מֹוֵעד

היו  ומחמ כן    ֹּכֲהֶניהָ   ,ׁשֹוֵמִמין  ְׁשָעֶריהָ   ָּכלת 

קרבנות   ֶנֱאָנִחים להקריב  מהם  שנמנע  כך  על 

לקדושה,   העם    -  ּוגֹותּנ  ְּבתּו�ֶתיהָ ולזכות  המון 

לרגל,   העליה  מיעוט  על  עצובים  היו  בציון  אשר 

יותר   שמתרבים  ככל  כך  כי   מתרבית האנשים 

ה,  בעצמ  ציון  -  ְוִהיאהקדושה והשראת השכינה,  

נענשו    ָלּה  ַמר ולכן  קדושתה,  מיעוט  ישראל  על 

  לגלות ממנה, ולהיות נרדפים על ידי הכל. 

ה',   )ה( השגחת  מהם  הוסרה  חטאיהם  ומחמת 

ן שהקדושה והטומאה מכוונים זה כנגד זה,  ווכי

ה'   השגחת  מהם  כשסרה  עליהם  מיד  התגברו 

כל    -  ְלרֹאׁש  ָצֶריהָ   ָהיּועד אשר    כוחות הטומאה,

נעשהמיצ להם  וחשוב,  ה  ר    -   ָׁשלּו  ֹאְיֶביהָ ראש 

ואף מי שלא היצר להם אלא רק היה להם אויב,  

בשלווה,   יושב    ה הסיר  -  הֹוָגּה  'ה  ִּכי היה 

כי    ,ְּפָׁשֶעיהָ   ֹרב  ַעל,  שגחתוהמ לכך,  והראיה 

לעונש  ,עֹוָלֶליהָ אפילו   ראויים  מצד    שאינם 

הם    ָהְלכּוההשגחה,   כא  ,ָצר  ִלְפֵני  ְׁשִביגם  שר כי 

ההשגסהו מהם  המקרה,  רה  ליד  וניתנו   לקוחה 

  אף אותם שאינם ראויים מצד עצמם לעונש. 

ינה  אחרי שאף העוללים הלכו בשבי, גלתה שכ  )ו(

והיינו השראת   ,ֲהָדָרּה  ָּכל  ִצּיֹון  ִמַּבת  ַוֵּיֵצאמהם,  ע

בה,   שהיתה  להשכינה  זהוהטעם  כי  עונש   ָהיּו , 

שהאילים  ,  ִמְרֶעה  ָמְצאּו  לֹא  ְּכַאָּיִלים  ָׂשֶריהָ  וכמו 

וכמו  [  מרעה עוזבים את ילדיהם  שאינם מוצאים

ַּבָּׂשֶדה  ")  'ה  ד"י  ירמיהו(שנאמר   ַאֶּיֶלת  ַגם  ִּכי 

הָ  לֹא  ִּכי  ְוָעזֹוב  ּדֶ יָ ָיְלָדה  השרים    ,]"ֶׁשאה  היו  כך 

ולא לימדו    בים את ההמון, ולא הוכיחו אותםעוז

כן ומחמת    ִלְפֵני   חַ כֹ   ְבלֹא  ַוֵּיְלכּו  נענשו   אותם, 

   רֹוֵדף.

 ֹּכל  ,ּוְמרּוֶדיהָ   ָעְנָיּה  ְיֵמי  ְירּוָׁשַלִם  ָזְכָרה  )ז(

כי בימי קדם היו   -  ֶקֶדם  ִמיֵמי  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַמֲחֻמֶדיהָ 

נחשבו המצוות  חמד,    תכל  לדברי  העולם  בעיני 

המצ התבארואפילו  שלא  החוקיות  טעמם,   וות 

עתה,     , ָלּה   עֹוֵזר  יןְואֵ   ָצר  ְּבַיד  ַעָּמּה  לִּבְנפֹ ואילו 

שבתותיה,    -  ִמְׁשַּבֶּתהָ   ַעל  ָׂשֲחקּוו  ָצִרים  ָראּוהָ  על 

אפילו   שבתות  כלומר,  כמו  השכליות,  המצוות 

  ם.  גוייה , היו עתה לשחוק בעיניוימים טובים

אר את הטעם לכך שהגויים לעגו למצוות ומב  )ח(

ישראל כי  שעשו    ֵּכן   ַעל   ,ְירּוָׁשַלִם  ָחְטָאה  ֵחְטא, 

כמו  לעל-[  ְלִניָדה רֹאׁש"ג,   ד"מ  (תהלים  "ְמנֹוד 

שאדם    ,ָהָיָתה  ]ו)"ט כשם  לך  מלוככלומר, 

וקלס, כך    תקשט בתכשיטיםמה יהיה בכך ללעג 

בחטאים,   מלאים  היו  עשו עישראל  שכאשר  ד 

ללעג ושחוק,   היו בכך    -  ְמַכְּבֶדיהָ   ָּכלמצוה אחת 

שכהמצו לכן,  ות,  קודם  אותה    -   ִהִּזילּוהָ יבדו 

בזיון,  גרמו   את    -  ָתּהֶעְרוָ   ָראּו  ִּכילה  הכל  ראו 

החטאים שעשתה, ומחמת שהיו האומות מבזים 

המצוות על    ַוָּתָׁשב   ,ֶנֶאְנָחה  ִהיא  ַּגםהללו,    אותה 

  רטו על המצוות שעשו.התח כי ,ָאחֹור

כמו    -  ִריָתּהחֲ אַ   ָזְכָרה  לֹא  הָ ְּבׁשּוֶלי  ֻטְמָאָתּה  )ט(

כים,  מתלכל  לי בגדיווטיט ושוך ברפש  אדם ההול

לח עדיין  ולנקותם,  ויכול  לביתו  אם זור  אך 

יתלכל זו  בדרך  ללכת  ואיןימשיך  לגמרי,  לו    ך 

כך כאשר התחילו להתלכלך בחטאים  תקנה עוד,  

מה   זכרו  בדרך  ילא  ימשיכו  אם  באחריתם  היה 

ש עד  בכך  המשיכו  אלא  לגמרי,  כהתלכלזו,  ו 

מופל  -  ְּפָלִאים  ֵּתֶרדוַ  ירידה  המפליאה  ,  גתירדה 

רואיה,   כל  ירידה  את  זו  ומחמת    ֵאין עצומה 

 ֶאת ה' ְרֵאה .הסתלקה ממנה השכינה - ָלּה ְמַנֵחם

ראה  ו  ,ָעְנִיי עצמי,  מצד  זכות  לי  שאין   ִּכיאף 

בנצח  ביֵ ֹוא  ִהְגִּדיל ורלהתפאר  לעשות  ונו,  לך  אוי 

  . למען כבוד שמך

מ  )י( כי  אשה  ומבאר  אויב',  הגדיל  'כי    ָידֹו מר 

כליו,  המקדש ו  על בית  -  ַמֲחַמֶּדיהָ   ָּכל  ַעל   רצָ   ָּפַרׂש

ראתה    -  ִמְקָּדָׁשּה  ָּבאּו  גֹוִים  ָרֲאָתה  ִּכי כביכול 

 ֲאֶׁשראת הגויים הבאים לבית המקדש,    הׁשָ דּוְק הַ 
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פרחה    ,ָל�  ַבָּקָהל  ָיֹבאּו  לֹא  הִצִּויתָ  כן  ומחמת 

ולכהק ממקומה,  לשדושה  הגויים  יכלו  לוט  ן 

  קדושתו.ה ללתחה, כי כבר בבית המקדש

נו  )יא( שראויסטעם  לכך  על  ף  לרחם  כי  לך  ינו, 

ש כך  כדי  עד   ְמַבְּקִׁשים ו  ֶנֱאָנִחים  ּהַעּמָ   ָּכלירדנו 

 ,ָנֶפׁש  יבִׁש הָ לְ כדי    ְּבֹאֶכל  ַמֲחַמֵּדיֶהם  נּוְת נָ   ,ֶלֶחם

התבזיתי בפני    -  זֹוֵלָלה ָהִייִתי   ִּכי  ְוַהִּביָטה ה'    ְרֵאה

ך יש שממשותף ב  ששם ישראלוכיון  ל העמים,  כ

לך לעשות למען  וי  ארבכך בזיון גם לכבוד שמך, ו

  כבוד שמך המחולל. 

ע  )יב( להם,  פונה  ואומר  האומות  אל    ֹוא לתה 

העוברים    האויביםאתם,    -  ֶדֶר�  ֹעְבֵרי  ָּכל  ֲאֵליֶכם

ה' דרך  אליכם    ,על  מתייחסות  שלי  הצרות  אין 

ואינ להתפאר ,  םמכוחכ  ןכלל,  לכם  אין  ולכן 

לכך,  בהם,     בעולם   ֵיׁש  ִאם  ,ּוְראּו  ַהִּביטּווהראיה 

 ,ִלי עֹוַלל ֲאֶׁשר ְּכַמְכֹאִבי ַמְכאֹובוד אומה שיש לה ע

הדבר   מזדמן  היה  הטבע,  בדרך  הדבר  היה  ואם 

כן, ומכך שלא אירע  הגם לאומה אחרת שיקרה ל

בא  דבר כזה לשום אומה בעולם, זו ראיה שהכל  

מה'ע כעונש  מה  וראי  . לי  כל  כי  לכך,  נוספת  ה 

הוא    שבא עבדיו    ה'אמר    -  הֹוָגה   ֲאֶׁשרעלי,  ביד 

אותם  ,  ַאּפֹו   ֲחרֹון  ְּביֹוםהנביאים   שלח  כאשר 

שיבואו הפורעניות  מפני  ולהזהיר  וכיון  להוכיח   ,

ה'  ש מאת  התראה  הללו,  עהיתה  הדברים  כל  ל 

שבא  ב עונש  זהו  פרטית,  ודאי  בהשגחה  ממנו 

  ן לכם מה להתגאות בכך.איו

בראי  )יג( שהוכחתי  כי  וכיון  ה'    ָׁשַלח  םרֹוִמּמָ ות 

ה הוא    -  ַוִּיְרֶּדָּנה  ,ְּבַעְצֹמַתי  ֵאׁשאת  בחסדו  בודאי 

'וירדנה' הוא  [גם יפריש ויוציא ממני את הצרות  

רדיית הפת, הוצאת ואמנם  .  ]ורהתנ  ןה ממלשון 

זה    ,ְלַרְגַלי  ֶרֶׁשת   ָּפַרׂשה'   היה  לא  להרע  אך  כדי 

להשיב  -  ָאחֹור   ֱהִׁשיַבִני אלא  לי,   אליו   כדי    אותי 

לב[ שפורשים  לרשת  לצוד  בדומה  כדי  חיים  עלי 

להורגםאות כדי  ולא  מהם,  ולהנות  וגם  ]ם   ,

  ָּדָוה   ַהּיֹום  ָּכל  רק  הרי זה  ,ֹׁשֵמָמהה'    ְנָתַנִניכאשר  

כשאטהר אבל  ,  מלוכלכת בחטאי  שאני  ןל זמכ  -

יח אליו,  מחטאי  העתידה  וכזירני  נדה,  אשה 

  להטהר לבעלה.

ה'  העונש    -  ְּבָידֹו  ְּפָׁשַעי  ֹעל  ִנְׂשַקד  )יד( על שנותן 

'נשקד',  הוא    ]מכונה 'עול פשעי'ועונש זה  [י  חטא

,  לי  מה שהיה ראוי  קודות קטנות לעומתכננחשב  

אותן   אף  לכן  כך,  כל  רבים  שהחטאים  כיון  אך 

- [  גּוִיְׂשָּתְר   הן רבות מאד, עד אשר  נקודות קטנות

אליו לחז  ֹּכִחי  ִהְכִׁשיל  ,ַצָּואִרי  ַעל  ָעלּו  ]יטפסו ור 

ששלמה,    בתשובה  הגויים  ִּביֵדי  ה'  ַנִניְנתָ בכך 

ד שמחמת  החטיא אותנו עוד ועוד, עוסיפים להמ

  לשוב אל ה'. םּוק אּוַכל לֹא כן

ציא ה'  ה והונפי  -  ְּבִקְרִּבי  ה'   ַאִּביַרי  ָכל   ִסָּלה  )טו(

בן כבר שלים, כי לפני החוראת כל הצדיקים מירו

בגלות יכניה   קיםחכמים והצדיהתלמידי  גלו כל  

יהודה ומלך  הכיון שהתמעט,  מגינים  ו הצדיקים 

ייעד לי זמן שבו יבואו   -  מֹוֵעד  ָעַלי  ָקָראעל העיר,  

את    ִלְׁשֹּברהאויבים,   הצדיקים    -  ַּבחּוָריגם 

בעיררשנות  -   הְיהּודָ   תּבַ   ִלְבתּוַלת  ה'  ָּדַר�  ַּגת  .ו 

בגת,  ואת שאר העם   ענבים  כפי שסוחטים  הרגו 

  ם יין. מה לעשות

  ללו, הדברים הי על כל  מחמת הבכ   -  ֵאֶּלה   ַעל  )טז(

בתואר    ִניאֲ  הכל  בפי  הבוכה    ',בֹוִכָּיה'נקראת 

 ָרַחק   ִּכימעצמה,    ַּמִים  ֹיְרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  בתמידות,

  , י ִׁש ַנפְ   ֵמִׁשיב  ,ַנֵחםְמ   הנקראהמשיח  מלך    ִמֶּמִּני

שאין   ,ׁשֹוֵמִמים  ָבַני  ָהיּוכיון שקו הוא  וטעם ריחו

ומצוות,   תורה  שילמדם  צתו  עב  אֹוֵיב  ָגַבר  ִּכימי 

בני מהתו , מצוותרה וההרעה, להדיח אותי ואת 

  ובכך להרחיק את הגאולה.

עד    ְּבָיֶדיהָ   ִצּיֹון  ֵּפְרָׂשה  )יז( ושבר,    ֵאין שדרך צער 

  ְלַיֲעֹקב   'ה  ִצָּוה  יכוצערה הוא בזוכרה    ,ָלּה  ְמַנֵחם

ה'    יעקב  םעַ ֲחָטֵאי    מחמת  -  ָצָריו  ְסִביָביו ציוה 

ִ   ָהְיָתהועל ידי זה    יו,שיהיו הצרים סביב   ם ְירּוָׁשַל
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הש  ,ֵּביֵניֶהם  ְלִנָּדה ממנה  הסתלקה  ראת  כי 

  .מרוחקת , ינה, כאילו היתה נדההשכ

כיון שהיה עונשם של ישראל גדול מאד, ולא  )יח(

בגויים, לכן הצדיקו עליהם    שם ה'חלל  תרצו שי

  ִּכי בעונש שנתן לי,    'ה  הּוא  ַצִּדיק ,  את הדין ואמרו

לגמה    ,ָהַעִּמים  ָכל  ָנא  ִׁשְמעּו  ,ָמִריִתי  ִפיהּו י  רם 

כן,    יַמְכֹאבִ   ּוְראּוטא,  הח מחמת  לי  שאירע 

טעם    ּוַבחּוַרי  ְּבתּו�ַתי טעמו    ָהְלכּו חטא,  שלא 

  . בגלל עוונותי ,ַבֶּׁשִבי

והג  -  ַלְמַאֲהַבי  יאִת ָקָר   )יט( את  החשבתי  דלתי 

וחשיבות, [האומות   גדולה  לשון  הוא  ו'קראתי' 

ּבְ כמו   ְבֵׁשם  , ])'ב  א"ל  (שמות  "ֵאלַצלְ "ָקָראִתי 

עד   -  ִרּמּוִני  ֵהָּמה ה',  לבבי מאחרי  היטו את  הם 

לא ריחמתי    ָּגָועּו  ָּבִעיר  ּוְזֵקַני  ֹּכֲהַני אשר אפילו כש

  ,ַנְפָׁשם  ֶאת  ְוָיִׁשיבּו  ָלמֹו  ֶכלאֹ   ִבְקׁשּו  ִּכי  ,עליהם

להם   נתתי  לא  נפש  להשיב  אוכל  כמו  [ואפילו 

לאנשי ט)  "מ  ז"ט  (יחזקאלשנאמר   בתוכחה 

הָ "ירושלים   ֶזה  ְס ִהֵּנה  ֲעֹון  ֲאחֹוֵת�ָיה  ָּגאֹון   ,ֹדם 

  ְוַיד   ,ְוַׁשְלַות ַהְׁשֵקט ָהָיה ָלּה ְוִלְבנֹוֶתיהָ   ,ִׂשְבַעת ֶלֶחם

ֹ יָעִני ְוֶאבְ    . ]"ֱחִזיָקהא הֶ ֹון ל

ב הצרות, מרו  ִלי  ַצרעתה שנעשה    ִּכי  ,'ה  ְרֵאה  )כ(

כבר  ]התכווצו -[  ּוֳחַמְרָמר  ֵמַעיו כעת  ובאמת   ,

  ָמרֹו ידעתי ש  יּכִ למוטב,  לחזור    יְרּבִ ְּבִק   ִלִּבי  ֶנְהַּפ�

הדבר  ,ָמִריִתי לי  הועיל  לא  עדיאך  כי   ִמחּוץ ן  י, 

   ַּכָּמֶות. ֵאיָמההיתה  ַּבַּבִית ,ֶחֶרב ִׁשְּכָלה

ואם היה הדבר בצינעא לא היה הדבר קשה   )כא(

  ֶנֱאָנָחה   ִּכיהגויים    לכ  ָׁשְמעּובעיני כל כך, אך עתה  

כך    ,ָאִני לקבל    -  ִלי  ְמַנֵחם   ֵאיןועל  יכולה  איני 

 ִּכי  ,ָׂשׂשּו  ,ָרָעִתי  ָׁשְמעּושר  א  ֹאְיַבי  ָּכלתנחומים,  

ש באך    .ָעִׂשיתָ   ַאָּתהידעו  ההבדל  את  ני  יראה 

בעו כי  ומפלתי,  לבינם,  צרותי  על  שמחים  הם  ד 

  לטובת הגויים, ובקשתי היא   היאתמיד  תפילתי  

שיבוא היום שעליו התנבא   -  ָקָראתָ   יֹום  ֵהֵבאתָ ש

) "ִּכי ָאז ֶאְהֹּפ� ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה 'ט  'ג(  צפניה

ֶאָחד ְׁשֶכם  ְלָעְבדֹו  ה'  ְּבֵׁשם  ֻכָּלם    ְהיּו יִ וְ   ", ִלְקרֹא 

, ויהיו  יהיו גם הגויים בדרגה גבוהה יותר  -  ֹמִניכָ 

  עם ישראל לעבוד את ה'.כמו 

כי   )כב( אבקש  לכן  כך,  כל  רעים  שהם  וכיון 

ש גויים  שבו אותם  יום  לאותו  ראויים  אינם 

גם ה',    יעבדו  את  ֹ הם    , ְלָפֶני�   ָרָעָתם  ָכל  אָּתב

ולשון  [  יְּפָׁשעָ   ָּכל  ַעל  ִלי  עֹוַלְלּתָ   ַּכֲאֶׁשר  מֹולָ   ְועֹוֵלל

על התכלית    על המעשה עצמו ולא  ת'עולל' נאמר

הה היו  ישראל  אצל  כי  לתכלית  רצויה,  יסורים 

ואילו יבואו    טובה,  הגויים  שאל  היא  בקשתינו 

התכלית ללא  אך  עצמם,  הטובה   היסורים 

לנו 'עולל'שהיתה  לשון  אמר  ולכן  בגלל    ִּכי ,  ], 

  .ַדָּוי ְוִלִּבי , ַאְנֹחַתי ַרּבֹותהגויים הללו 

בדרך  [  )א(  ב  פרק מתפרשים  הבאים  הפסוקים 

להראות  ותנח לישראל,  ל  גודל חסדיו ש את  מים 

העונש בעת  אפילו    ֶאת   ה'   ְּבַאּפֹו  ָיִעיב  יָכהאֵ .  ]ה' 

להעיב   -  ִצּיֹון  ַּבת ה'  של  במחשבתו  עלה  כאשר 

ציון  ולהחשיך   בת  נאמר  [את  בלשון  ולכן  'יעיב', 

שלא    ,]עתיד ישרצה  לגמרי,יאבדו   כןול  ראל 

הקד  ֶאֶרץל  ִמָּׁשַמִים  ִהְׁשִלי� השכינה  שה  ואת 

בגלות    , ִיְׂשָרֵאל  ִּתְפֶאֶרתהמכונה   תלך  שכביכול 

ישראל,   עם  היא כביכול שהש  ָזַכר  ְולֹאיחד  כינה 

עמנו    , ַאּפֹו  יֹוםּבְ   ,ַרְגָליו  ֲהֹדם שהשכינה  ידי  ועל 

  שניגאל.בגלות, בטוחים אנו 

העניש    )ב( שלא  בכך  חסדו  ה'  ד  מיהגדיל 

תחילה   אלא    ֵאתרק    ָחַמל  ְולֹא  ה'  ִּבַּלעבנפשות, 

ה  ,ַיֲעֹקב  ְנאֹות  ָּכל רק   ְּבֶעְבָרתֹו  ָהַרס,  תיםבשהם 

ידי    ,ָלָאֶרץ  עַ יִהּגִ   ,ְיהּוָדה  ַבת  ִמְבְצֵריאת   שמא על 

יחזרו בתשובה, ידי ששפך תחילה חמת  זה  ו  ועל 

ואבני עצים  כאשר  על  גם  לכן  את ם,  העניש 

ד היה  בעצמם,  שישראל  בכך   ַמְמָלָכה  ִחֵּללי 

  ולא נהרגו כולם.  ,ְוָׂשֶריהָ 

 ָאחֹור  ֵהִׁשיב  ,ִיְׂשָרֵאל  ֶקֶרן  לּכֹ   ַאף  ָּבֳחִרי  ָּגַדע  )ג(

השיב לאחור את מידת  כאילו  היה נראה    -  ְיִמינֹו
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ש  יםהרחמ הצדיקים  בכך  שיאמר [נהרגו  כמו 

הבא באמ]בפסוק  אך  כן,  עשה   -  אֹוֵיב  ִמְּפֵני  ת 

של המקטרג,  ישרמפני  כל  על  יקטרג  כי  א  אל, 

הדור עוון  על  מכפרת  הצדיקים   ַוִּיְבַער  .מיתת 

כלומר, תחילה   ,ָסִביב  ָאְכָלה  ֶלָהָבה  ְּכֵאׁש  בְּבַיֲעקֹ 

האש   בעשרת   קרהיתה  לירושלים,  סביב 

כי    השבטים, ירושלים,  בתוך  ן  המתי עדיין  ולא 

  בה.תשו חזרו בישמא ה' להם 

לתאמוסי  )ד( בתחר  ף  כי  ה',  חסדי  רק  את  ילה 

כדי להטיל יראה על    ,ְּכאֹוֵיבלהיראות    ַקְׁשּתֹו  ָּדַר�

בה, ד לחזור בתשולהם הפח  מא יגרוםישראל, ש

רחמים,  , שזו מידת האת 'ימינו'  -  ְּכָצר  ְיִמינֹו  ִנָּצב

העמיד בכך שנראה כאילו הוא צר, כלומר, כשם  

לחתוך   הצריך  כדי  שהרופא  מהחולה  אבר 

הרח מידת  את  מעורר  שלו  לרפאותו  על  מים 

להחולה   חיתוך כדי  של  אכזריות  מעשה  עשות 

החולה, השת  האבר  ה'  במידתכך    חמים הר  מש 

י  דם, כאת הצדיקי  -  ָעִין  ַמֲחַמֵּדי   ֹּכלעל ידה    ַוַּיֲהֹרג

ולא ייהרגו    הצדיקים תכפר על כל הדור,מיתת  ש

ו ש עוד  כולם.  עשה,  על    ,ִצּיֹון  ַּבת   לְּבֹאהֶ   רקזאת 

ואבנים על   ,ֲחָמתֹו  ָּכֵאׁש  ָׁשַפ�  ,עצים  לא  אך 

  ישראל עצמם.

 ה'  ָהָיה,  בתשובה  אלראף שעדיין לא שבו יש   )ה(

ממש-[  אֹוֵיבּכְ רק   'אויב'  חלק    ִּבַּלע,  ]ולא  רק 

כולם[  ֵאלִיְׂשָר מ את    , ַאְרְמנֹוֶתיהָ   ָּכל  ִּבַּלע,  ] ולא 

ם אבניכדי לשפוך חמתו על עצים ו  ,ִמְבָצָריו  ֵחתִׁש 

ו  של ומבצרים,  על  ארמונות  ישראל,   תנפשולא 

  צער ויללה.  - ַוֲאִנָּיה ַּתֲאִנָּיה ָדהְיהּו ְּבַבת ַוֶּיֶרב

קדש    -  ֻׂשּכֹו  ַּכַּגן  ְחֹמסַוּיַ   )ו( בית  את  הכרית 

כ גינה,  הקדשים  ירקות  שמכריתים    ִׁשֵחת פי 

את    -  ֹמֲעדֹו ה'  החריב  נועד  ששם  המקדש,  בית 

רוב  מ  ָּבתְוׁשַ   מֹוֵעד  ןְּבִצּיֹו  'ה  ִׁשַּכחישראל,    םעִ 

  ְוֹכֵהן   ֶמֶל�  ַאּפֹו  ְּבַזַעם  ַוִּיְנַאץהצרות שבאו עליהם,  

ת בית ת האף והחימה לא השגיח על מלכומחמ  -

הוא   המלך  שדוד  לעינידוד,  שינה  נתן  עד  שלא  ו 

ת המקדש, וחילל את הכהונה, שמצא מקום לבי

  בודה בבית המקדש.שעיקרה היא הע

כיצד    )ז( הגמבאר  לשיכלו  בבי לויים  ת  וט 

של שהמקד המקדש  כנגד  מכוון  הוא  והרי   ,

מקדש של מעלה,    -  ִמְזְּבחֹואת    ה'  ָזַנח כי  ,  מעלה

זה   ידי  מטה,    ִמְקָּדׁשֹואת    ]ביטל-[  ִנֵאר ועל  של 

כבר ש  ,ַאְרְמנֹוֶתיהָ   חֹוֹמתרק את    אֹוֵיב  דיַ ּבְ   ִהְסִּגיר

היתה   לשלוט לא  יכלו  זה  ידי  ועל  קדושה,  בהם 

ש עד    ְּבֵבית האויבים    ְתנּונָ שמחה    של  ל ֹוקבהם, 

  ביום מועד.  יש כשמחה ש  - מֹוֵעד ְּכיֹום ,'ה

מיד    , ִצּיֹון  ַּבת   חֹוַמתאת    ְלַהְׁשִחית   ' ה  ָחַׁשב  )ח(

  ב " ל  (ירמיהומר  לייסדה, כמו שנא  ָקו  ָנָטהכאשר  

ִּכי ַעל ַאִּפי ְוַעל ֲחָמִתי ָהְיָתה ִּלי ָהִעיר ַהּזֹאת  "  )א"ל

ד ַהּיֹום ַהֶּזה ַלֲהִסיָרּה  אֹוָתּה ְועַ   ֶׁשר ָּבנּו ְלִמן ַהּיֹום אֲ 

ָּפָני בו לא    -  ִמַּבֵּלעַ   ָידֹו  ֵהִׁשיב  לֹא  ",ֵמַעל  חזר 

ז השחיתה,  וממחשבה  שאכן  עשה    -  ַוַּיֲאֶבל  עד 

ה  כאבלים נמוכה-[  ֵחלאת    ַיְחָּדו   ,ְוחֹוָמה  ]חומה 

   ֻאְמָללּו.

התורה ולומדיה,  בא ללמד עתה את חשיבות    )ט(

ולא שלטה בהם יד אויב,    , ְׁשָעֶריהָ   ץ ֶר ָבאָ   ְבעּוטָ   כי

שהם   ש  נתנוכיון  בכך  לתורה  נפתחו  כבוד 

הברית ארון  לכבוד  בית   מאליהם  חנוכת  בעת 

כדי שלא יעכבו את   יהָ יחֶ ְּבִר   ַּברְוִׁש   ִאַּבד,  המקדש

ו השערים,  זאתטביעת    הָ ְוָׂשֶרי  ַמְלָּכּה ,  לעומת 

ש  ַבּגֹוִיםנשבו   בי  -  ּתֹוָרה  ֵאיןכיון  טול בחטא 

ביטול    ה,תור ש  ַּגםזה  תורה  והיה    ְנִביֶאיהָ בזמן 

קודם כלומר,    ,'המֵ   ָחזֹון  ָמְצאּו  לֹאעדיין  

החורבן,   על  קשות  נבואות  הנביאים  שהתנבאו 

להם   עסקו  עדוהיה  לא  מקום  מכל  טוב,  רב  יין 

  . כראוי בתורה

, עד  ה גדול כל כךועוון זה של ביטול תורה הי  )י(

הושיב   -  ֹוןִצּי  ַבת  ִזְקֵני  ִיְּדמּו  ָלָאֶרץ  ֵיְׁשבּושעל ידו  

א הארץ  על  זקני  נבוכדנצר   ֶהֱעלּו הסנהדרין,  ת 

  ן רֹאׁשָ   ָלָאֶרץ  הֹוִרידּו  ,ַׂשִּקים  ָחְגרּו  ,רֹאָׁשם  ַעל  ָעָפר
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ח  -  ְירּוָׁשָלִם  ְּבתּו�ת שלא  מעולם, הצדיקים  טאו 

  תולות ירושלים'.בומכונים '

 , ֵמַעי  ]התכווצו-[  ְמרּוֳחַמְר   ,ֵעיַני  ַבְּדָמעֹות  לּוּכָ   )יא(

 עֹוֵלל   ֵּבָעֵטף  ,יַעִּמ   ַּבת  ֶׁשֶבר  ַעל  ְּכֵבִדי  ָלָאֶרץ  ְׁשַּפ�נִ 

ביטו  ,ִקְרָיה  ִּבְרֹחבֹות  ְויֹוֵנק של  זה  בעוון  ל  כי 

לקו   עוללי תורה  טעם  גם  טעמו  שלא  ויונקים  ם 

  חטא.

 ְּבִהְתַעְּטָפם  ,ָוָיִין  ָּדָגן  ַאֵּיה  יֹאְמרּו  ְלִאֹּמָתם  )יב(

 ֵחיק  לאֶ   ַנְפָׁשם  ְׁשַּתֵּפ�ִה ּבְ   ,ִעיר  ִּבְרֹחבֹות  לָחלָ ּכֶ 

   ִאֹּמָתם.

ההפעת  )יג( את  מתאר  העצוה  שהיתה לגה  מה 

של   ההפלגהבעונשם  את  זה  וכנגד   ישראל, 

לבוא,  ל לעתיד  להם  שתהיה   -  ֲאִעיֵד�  ָמהטובה 

אין בזה  עדים שאביא לך על חטאייך, והרי  מה ה

מפור שהדברים  כיון  כלל,  ואינם  צורך  סמים 

את מי אדמה לך    -  ָּל�  ֲאַדֶּמה   ה מָ צריכים ראיה,  

והרי מעולם    ,ְירּוָׁשַלִם  ַהַּבת שקיבל עונש כמותך,  

כך כל  שנענשה  אומה  היתה  חמה הנד  וכנג  .לא 

  -   ַוֲאַנֲחֵמ�   � ּלָ   ַאְׁשֶוה  ָמה  לבוא אומר לה, שעתידה  

ידי  ועל  כמותו  שתהיי  לך  להשוות  אוכל  מי  את 

ו תתנחמי,  הנחמה זה  תהיה  לבוא  לעתיד  הרי 

לשום   היה  שלא  כך  כל  מופלג  אומה,  באופן 

מעלת השרת,   ותהיה  ממלאכי  יותר  ישראל 

צדיקיאז  ו  -  ִצּיֹון  ַּבת  ְּבתּוַלת כולם  ם  יהיו 

'בתולות' טעמהמכונים  שלא  חט,  טעם    ִּכי,  או 

והיסורים    -  ִׁשְבֵר�  ַּכָּים  ָגדֹול המכאובים  כי 

ע לים,  הבאים  דומים  המילייך  שבעולם  שכל  ם 

ואלי  םזורמי מתמו  כל  אינו  אף  על  כך  לא, 

כלים,   אינם  ישראל,  על  שבאים    ִמי היסורים 

רופא    ,ָל�  ִיְרָּפא לישראל  אין  אלא  כי  חיצוני, 

את ה  כאשר מרפאים  הם  בתשובה,  שבים  ם 

  עצמם.

שאמר    )יד( מה  י"ג(וכנגד  חטאיה    )פסוק  שהיו 

ומפורסמים   הטעגדולים  את  מבאר  ם  ביותר, 

  ְוָתֵפל  ָׁשְוא  ָל�  ָחזּו  ]י השקרנביא-[  ְנִביַאִי�ך, כי  לכ

טעם,  דברי  - בהם  שאין   ֵנ�ֲעֹו  ַעל   ִגּלּו  ְולֹאם 

 ּוַמּדּוִחים   ,ָׁשְוא  תאֹוַמְׂש   �לָ   ַוֶּיֱחזּו  ,ְׁשבּוֵת�  יבְלָהִׁש 

    דברים שהדיחו אתכם מהדרך הטובה. -

דרך   ָׁשְרקּו  ,ֶדֶר�  ֹעְבֵרי  ָּכל  םַּכַּפיִ   ָעַלִי�  ָסְפקּו  )טו(

מופפליא   ַּבת   ַעלכמצטערים    רֹאָׁשם  ַוָּיִנעּוגת,  לה 

  ְּכִליַלת שהיתה    ֶׁשּיֹאְמרּו  ָהִעיר  ֲהזֹאת  ,ְירּוָׁשָלִם

היא    ,ָהָאֶרץ  ְלָכל  ָמׂשֹוׂש,  יהבמעלות  ֹיִפי ועתה 

  מלוכלכת בחטאים כל כך. 

 ְרקּו ַוַּיחַ   ָׁשְרקּו  ,ֹאְיַבִי�  ָּכל  ֶהםִּפי  ָעַלִי�  ָּפצּו  )טז(

 ַהּיֹום  ֶזה  ַא�,  ]השחתנו-[  ִּבָּלְענּו  ָאְמרּו  ,ֵׁשן

    ָרִאינּו. ,ָמָצאנּו ,ינֻהּוֶׁשִּקּוִ 

כל הקללות    מוכי התקיי  ,ָזָמם  ֲאֶׁשר  'ה  ָעָׂשה  )יז(

שאי אלו  ואפילו  בתורה,  כתובות,  הכתובות  נן 

רק   הם  אלא  גם  במחשבה,  שהיו  זמם',  'אשר 

ֳחִלי    ַּגם ָּכל"  )א"ס  ח"כ  (דברים  רבאו, וכמו שנאמ

ַהּזֹאת  וְ  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ָכתּוב  לֹא  ֲאֶׁשר  ַמָּכה  ָכל 

ִהָּׁשְמָד�  ַעד  ָעֶלי�  ה'  זה    ",ַיְעֵלם  כל  עם    נהג אך 

כי   ורחמים,  בחסד  ה'  את   ]חילק-[  ִּבַּצעעמנו 

בנבואה    ,ֶקֶדם  ִמיֵמי  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ֶאְמָרתֹו שאמר 

ה של  יטל ה' את החלק הזבו  ", ַעד ִהָּׁשְמָד�"  )שם(

ישראל,  הקללה,   על  יבוא  שפךשלא  חמתו    אלא 

ש המ  ָהַרסבכך  בית    ַוְיַׂשַּמח   , ָחָמל  ְולֹאקדש  את 

   .�ָצָריִ  ֶקֶרן ֵהִריםובכך ש ,אֹוֵיב ָעַלִי�

כיון    )יח( זו,  קללה  שהתבטלה  שמרוב  והטעם 

ישראל    ִלָּבם  ָצַעקהצרות   שב  ה',  ֶאלשל  יטל עד 

ז גזירה    ַכַּנַחל   הֹוִריִדי  ,ִצּיֹון  ַּבת  חֹוַמתו.  מעליהם 

אל    -   ָל�  פּוַגת  ִּתְּתִני  ַאל   ,ַלְיָלהוָ   יֹוָמם  ִּדְמָעה

מלבכו השחור -[  ֵעיֵנ�  ַּבת  ִּתֹּדם  ַאלת,  תפסיקי 

שנשבע כמו  "ָׁשְמֵרִני  'ח  ז"י  (תהליםאמר  ין,   (

  . ]"ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעִין

בכי  ימיהר-[  ֹרִּני  קּוִמי  )יט(  ְלרֹאׁש   ,ַּלְיָלהבַ   ]קול 

  ְׂשִאי   ה'.   ְּפֵני  ֹנַכח  ִלֵּב�  ַכַּמִים   ִׁשְפִכי  ,ַאְׁשֻמרֹות
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 ָהֲעטּוִפים  ,עֹוָלַלִי�  ֶנֶפׁש  ַעל  לבקש  ַּכַּפִי�  ֵאָליו

    חּוצֹות. ָּכל ְּברֹאׁש ָעבָר ּבְ 

על כל העונשים    ְוַהִּביָטהאת צרותי,    'ה  הְראֵ   )כ(

עלי,   אירע    ִאם  , ֹּכה  עֹוַלְלּתָ ת  ומומהא  ְלִמי שבאו 

רוח  ו  .ִטֻּפִחים  ֹעְלֵלי  ,ִּפְרָים  ָנִׁשים  ּתֹאַכְלָנהלהם ש

 ֹּכֵהן   ה'  ְּבִמְקַּדׁש  ֵיָהֵרג  ִאם,  םלה  הבמשיהקודש  

ת זכריה א  בבית המקדשרגו  ראל הכי יש  ,ְוָנִביא

יהוידע   ונבבן  כהן  שהוכיח יאשהיה  לאחר   ,

    ם.אותם על חטאיה

 תּו�ַתיּבְ   ,ְוָזֵקן  ַנַער  ,תצֹוחּו  ָלָאֶרץ  ּוָׁשְכב  )כא(

  לֹא   ּתָ ָטַבְח   ,ַאֶּפ�  ְּביֹום  ָהַרְגּתָ   .ֶבָחֶרב  ָנְפלּו  ּוַבחּוַרי

   ָחָמְלָּת.

אומרים עתה ישראל לקדוש ברוך הוא, הרי    )כב(

כלומר,    ,ִמָּסִביב  ְמגּוַרי  מֹוֵעד  ְכיֹום  ִּתְקָראם  א

הרי כשם שכל האומות התאספו כעת להלחם בי, 

קור היית  על  אם  אותם  לשפוט  להם  א 

אני, נשפטתי  כאשר    ְּביֹום   ָהָיה  ְולֹא  עוונותיהם, 

הם, כי עוונותיהם מרובים מ  ְוָׂשִריד  ָּפִליט  'ה  ַאף

לא  בודאי היו מתחייבים כליה גמורה, אמשלי, ו

שופט  אתה  אתה    אותם  שאין  אותי  ואילו  כלל, 

ידם  שופט   יֹאְיבִ   ,ְוִרִּביִתי  ִטַּפְחִּתי  ֲאֶׁשר   ולכן,  על 

  ָּלם.כִ 

הנביא    )א(  גפרק   עתה    ַהֶּגֶבר   ֲאִניואומר,  מקונן 

ה  הָראָ  את  הנבואה  היסורים    -  ֳעִניבמחזה 

החורבן  יםהעתיד בזמן   ְּבֵׁשֶבטשהוא  ,  לבוא 

כע  -  ֶעְבָרתֹו ובדרך  חמלה  נקמס  בדרך  ולא  ה, 

ש כפי  כורפואה,  המכה  את  הרופא  די חותך 

  להציל את שאר הגוף. 

במראה    )ב(   הנהיג   -  ָנַהג   אֹוִתיש  הנבואהראיתי 

הולכים  את ישראל ההראני    -  ַוֹּיַל� ,  ה' בידו  אותי

והכל    ללא הנהגה שיאחז ה' בידם,  לבדם,  בגלות

רק   יסור  , אֹור  ְולֹא  ֶׁש� חֹ היה  אלו  היו  ים  ואילו 

ל השתכליתם  היה  ולהיטיב,  גם  רפא  לו  מראה   '

  אור בתוך החושך. 

לומר    )ג( עצמם  מנחמים  להם וישראל  שאין 

כי    התיאשל   ָּכל   ָידֹו  ַיֲהֹפ�  ָיֻׁשב  ִּבי  ַא�מהגאולה, 

דרכו של ה' תמיד היא לשוב ולהפוך את    -  ַהּיֹום

  שנשוב בתשובה.  הנהגתו עמנו לטובה, לאחר

י  )ד( כנסת  מקוננת  ואומרת,  עתה   ִּבָּלה שראל 

שנשברו   ,ַעְצמֹוָתי  ִׁשַּבר  ,ְועֹוִרי  ְבָׂשִרי שמי  וכמו 

לו   אין  שוב  ועורו  בשרו  והושחתו  עצמותיו 

שנלקח לאחר  כך  כרפואה,  מישראל  ל  ו 

  , חששו שאבדה תקוותם.הצדיקים

ס הבא  נם לפעמים נענש האדם על ידי כעואמ  )ה(

ותסור פתאו הכעס  שיסור  תקוה  יש  ואז  ם, 

עתה   אך  ע-[  רֹאׁש  ַוַּיַּקף  ָעַלי  ָּבָנה המכה,  ב  ש מין 

ה  ,הּוְתָלאָ   ]מר היו  והיסורים  כלומר,  צרות 

כדרך שבונים    בתחבולות רבות  ובנויים  םמסודרי

ידי סיבות רבות   הדברים עללהביא עלי את    ין,בנ

  ושונות.

ראיתי  כי    ,הֹוִׁשיַבִני  ְּבַמֲחַׁשִּכים  )ו( אור כלל  לא 

זו,   כך    עֹוָלם  ֵמֵתיּכְ בנבואה  מלב,  זכרם  שנשכח 

  .התרפאתקווה ל לנו נראה שאין

 ְולֹאאת דרכי התשובה,    ַּבֲעִדיה'    ָּגַדראילו  כו  )ז(

עלי,    ֵאֵצא שבאו  ומהיסורים    ִהְכִּביד מהעוונות 

ם המשולים ל'נחושת', שהם  יאת המעש  -  ְנָחְׁשִּתי

גוף, שניתן לעשותם  האכילה ושתיה ושאר צרכי  

הכביד   עבירה,  לשם  לעשותם  וניתן  שמים  לשם 

  י את היצר הרע, להיטמא במעשים אלו.על

בחטאי,    )ח( שנטמאתי    ֶאְזַעק   ִּכי  םּגַ ומחמת 

טהורה   ,ְּתִפָּלִתי  ָׂשַתם  ,ַוֲאַׁשֵּועַ  תפילתי  אין  כי 

  לעלות למעלה.  וראויה 

עלי    )ט( הוכבד  כך  הרע  וכל  היצר  המוזכר  [עול 

ז'בפ זה    ,]סוק  יצר  אשר   -  ְּבָגִזית  ְּדָרַכי  ָּגַדרעד 

שלי באבני גזית    את דרכי התורה והמצוותחסם  

ועל  גדול זהות,  הרגילני    -  ִעָּוה  ְנִתיֹבַתי  ידי 

  וותות ורעות.אחרות, מע םבדרכי
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כדו  -  ִלי  הּוא  ֹאֵרב  ֹּדב  )י( עימי  נוהג  ב היצר הרע 

הוא האורב להחטיאני, וכאשר בא להענישני הרי  

לטרף,    ,ְּבִמְסָּתִרים  יֲאִר כ וממתין  המסתתר 

  תע פתאום. צרה בפבאה עלי ה והורגו מיד, כך 

  -  סֹוֵרר  ְּדָרַכיצר להחטיאני,  יך שרצה הומתו  )אי(

'סירים', קוצים  המצוות שלי  ך התורה והניח בדר

שלא   כדי  כראוי לקאוכל  וברקנים,  ,  יימם 

לי    -  ַוְיַפְּׁשֵחִני וגרם  רע  התולהיות  על  רה לדרוך 

    ֹׁשֵמם. ָׂשַמִני ומחמת כן בעת הפורענות ות,והמצו

הפורענות,  וב  )יב( של  זה  זמן    ַקְׁשּתֹו   ָּדַר�הגיע 

  . ַלֵחץ ַּכַּמָּטָרא ַוַּיִּציֵבִני רות בי את כל חיציו,לי

הרע    )יג(   -  ַאְׁשָּפתֹו  ְּבֵני  ְּבִכְלֹיָתי  ֵהִביאוהיצר 

חיצי מחשבותי  בתוך  רוחנייםהביא  מתוך [  ם 

, ]ציםיהו הכלי שמניחים בו את החפה', שזשה'א

  להחטיאני אף במחשבות. 

אירע  אומר    )יד( זה  כל  מפני    שראלליהנביא, 

את    ַעִּמי   ְלָכל  ְּׂשֹחק  יָהִייִת ש להם  כשאמרתי 

הפורענות,   לעהייתי  ְנִגיָנָתםנבואות  דרך    ָּכל  ג,, 

   ַהּיֹום.

  היצר   החטיאני  -  ַבְּמרֹוִרים  ִהְׂשִּביַעִני  )טו(

, שתחילתו מתוק רבים, הדומים למרור  חטאיםב

מר,   עלי    -  ַלֲעָנה  ִהְרַוִניוסופו  עונשים '  ההביא 

  כלענה, מתחילתם ועד סופם. מרים

הי  -  ִׁשָּני  ֶּבָחָצץ  ַוַּיְגֵרס  )זט( החטא  יתי בשעת 

דומה למי שאוכל מאכל שיש בו חצץ המשבר את  

המאכל, [השינים   מטעם  מעט  נהנה  גם  אך 

בשעת   לכך  הנאה  הובדומה  להם  היתה  חטא 

  כאילו כפה את  -  ִהְכִּפיַׁשִנישעת העונש  , וב]צתק

  ך רק צער ויסורים.שיש בכ, ָּבֵאֶפרכולי 

 כיון שנפשי זנחה את  -  יַנְפִׁש   ִמָּׁשלֹום  ַוִּתְזַנח  )יז(

לכן   שכחתי את    -   יִתיָנִׁש התורה הקרויה שלום, 

   טֹוָבה.כל ה

  ' המֵ   ְותֹוַחְלִּתי  ִנְצִחי  ָאַבדברוב יאושי,    ָוֹאַמר  )יח(

,  ולםלע  צחי וקייםנהיות  מה שקיותי וייחלתי ל  -

  .  דה תקוה זואב

כי    ָכרזְ   )יט( ה',  עלי   -  ָעְנִיינא  שבאו  היסורים 

ב  -  ּוְמרּוִדיעתה,   שמרדתי  בומה  הוא  תחילה  ה', 

עתה   ומשקה   -  ָורֹאׁש  ַלֲעָנהאצלי  מאכל  כמו 

מאד כלומר,  מרים  על  ,  עתה  מתחרטים  אנו 

  הללו.העוונות 

האמורי  רִּתְזּכֹו  ָזכֹור  )כ( הדברים  בפסוק  את  ם 

ל  -  ַנְפִׁשי  ַליעָ   ְוָתׁשֹוחַ הקודם,   שתהא תסייע  י 

  אמרוד עוד.נפשי כנועה אליך, ולא 

ֹ   )כא( הבא,    -  אתז בפסוק  האמור   ל אֶ   ָאִׁשיבאת 

  לכן אייחל לה'. - אֹוִחיל ֵּכן ַעל ,ִלִּבי

הו  )כב( ליבי,  ומה  אל   ' ה  ַחְסֵדיא הדבר שאשיב 

ב  -  ָתְמנּו  לֹא  ִּכי ה'  עמנו  שנהג  שלא  חסד,  בזה 

הצרות בתוקף  רואתמנו  אני  ,    ָכלּו   לֹא  ִּכיה 

   יו.ַרֲחמָ 

שאני   -  ֱאמּוָנֶת�  ַרָּבה  ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים  )כג( מה 

ח חסדים  מתחדשים  בוקר  שבכל  דשים  רואה 

  . בליבי מאת ה', זה מרבה ומחזק את האמונה

 -  יַנְפִׁש   ָאְמָרה  'ה  ֶחְלִקיעד שמרוב האמונה,    )כד(

שנפש אומרת  - [  אֹוִחיל  ֵּכן  ַעלחלקה,    הואה'  י 

  ֹו.ל ]אקווה

ל  )כה( אין  לישראל,  הנביא  התייאש ל  כםאומר 

כי   לו,  ולמקו  -  קָֹוולְ   'ה  טֹובמהגאולה,   ְלֶנֶפׁש ים 

בדרך   -  ִּתְדְרֶׁשּנּו שיוליכנה  ממנו  הדורשת  לנפש 

  הטוב.

מייחל    -  ְודּוָמם  ְוָיִחיל  ,'ה  בטֹו  )כו( שהוא  למי 

ונרמז בכך גם שטוב  [  'ה   ִלְתׁשּוַעתה  פבדממה ומצ

ו'א  ה' למי שהו ', כלומר, דומם לתשועת ה'יחיל 

השכתקוותו  שעיקר   צער  על  היא  , ינהואבלותו 

מרגיש  ומצ ואינו  ה',  לתשועת  עצמופה  , בצרת 

  .]ולפי זה 'דומם' הוא מלשון אבלות
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ומצוות    ֹעל  ִיָּׂשא  ִּכי  ,ַלֶּגֶברה'    טֹוב  )כז( תורה 

ל  -  ָריוִּבְנעּו מתנער  הרע  שהיצר  החטיאו, משעה 

נ שעה  מאותה  תורה ושאם  עול  האדם  שא 

  וות, אין ליצר כח להחטיאו.ומצ

ראוי    )כח( שולכן  יסוריםשמי  עליו    ב ֵיׁשֵ ,  באו 

כיון   -  ָעָליו   ָנַטל  ִּכי ימתין לתשועת ה',    -   ְוִיֹּדם  ָּבָדד

  הוא שנשא עליו גזירה זו. שה'

ו  )כט( חטאיו  על  אשר  ישיתוודה  עד  לה'  תחווה 

   ִּתְקָוה. ֵיׁש אּוַלי ,ִּפיהּו ֶּבָעָפר ִיֵּתן

שיאמין    )ל( היסוהאדם  וכיון  והצרות שכל  רים 

ה מאת    ,ְּבֶחְרָּפה  ַּבעִיְׂש   ,ֶלִחי  ְלַמֵּכהּו  ִיֵּתן',  באים 

  ולא יהיה הדבר קשה בעיניו.

לישו  )לא( לצפות  לאדם  שיש  הוהטעם  ' עת 

    .ה' ְלעֹוָלם ַנחזְ יִ  לֹא ִּכי, ]מור בפסוק כ"חכא[

הא  הביא  -  הֹוָגה   ִאםגם    ִּכי  )לב( צער  על  דם 

בטוחים   זמן  ותוגה,  שלאחר   ְּכֹרב  ְוִרַחםאנו 

   ֲחָסָדיו.

ל  )לג( לנו  שבת בדד  וכן אנו, כנסת ישראל, ראוי 

בוכדנצר  אותנו נ  ִעָּנה  לֹא  ִּכי',  ולהמתין לישועת ה

בני -[  ִאיׁש  ְּבֵניגה לרם במעשיו תוגו  -  ַוַּיֶּגה  ,ִמִּלּבֹו

יצח ויעקבאברהם  לא  ]ק  בבחירת,  זה  ו היה 

  ומרצונו.

  ְלַדֵּכא ו  כי לא יתכן שהיה זה בכוחו וביכולת  )לד(

כל    ,ָאֶרץ  ֲאִסיֵרי  ֹּכל  ַרְגָליו  ַּתַחת את  כבש  כי 

היו נחשבים בזמנו  העולם, עד שכל יושבי הארץ  

  דרך הטבע כלל.כאסירים, שהרי אין זה ב

כל    ִמְׁשַּפט  ְלַהּטֹותדנצר,  וכן מה שעשה נבוכ  )לה(

לו    זמן,  שבעולם באותו  ָּגֶבר כח  וכי יתכן שיהיה 

    ְליֹון.עֶ  ְּפֵני ֶנֶגדות כן לעש

צר  כי יעלה על הדעת שתהיה יכולת לנבוכדנו  )לו(

ל אלא בודאי הכ  ,ָרָאה  לֹאה'  ו  ,יבֹוְּבִר   ָאָדם  ֵּותעַ לְ 

  ק שבט אפו. ', ונבוכדנצר היה רהיה בגזירת ה

ש  יאומב  )לז( לכך  נוספת  מלחמותיו  ראיה  כל 

נבוונצ של  כי  כחונותיו  ה',  בגזירת  היו    ִמי דנצר 

ש  -  ַוֶּתִהי  ָאַמר  ֶזה יתכן  כוכי  ביד יהיה  כזה  ח 

שהיה   כפי  יתקיים,  יאמר  שהוא  מה  שכל  אדם, 

  לֹא   ה' עם נבוכדנצר, שהתקיימו כל גזירותיו, אם  

',  עת הלישו  ןולהמתי  , ולכן עלינו לייחלזאת  ִצָּוה

בצכ הגיעה  שהגזירה  כשם  זמן   יוויו,י  לאחר    כך 

  יענו.הוא יוש

ה  )לח( בציווי  בא  שהעונש  אף  מכל  אמנם,   ,'

  ֶעְליֹון   ִמִּפי  מקום הבחירה היא ביד בני האדם, כי

לא הרעה של החטא עצמו, ולא   -  ָהָרעֹות  אֵתצֵ   לֹא

את   בורא  עצמו  החטא  כי  העונש,  של  הרעה 

 -   ְוַהּטֹובאת הרעה על החוטא,  המשחית שמביא  

אלא  הבחירה  וכן   ה',  מאת  באה  לא  בטוב 

',  כר הטוב בא מאת האך הש [  וחר בודם הבהאמ

ה את  רק 'טובולכן  כי  יחיד,  בלשון  אמר   '

עליון, אך השכר הטוב  בה מפי  אינה  בטוב  חירה 

ואילו   מה'.  רבי הוא  בלשון  אמר  ה'רעות'  ם,  את 

הכי   וגם  האדם,  בבחירת  בא  עצמו  גם חטא 

בחטאיו ידי האדם עצמו, שבורא    על  נגרםהעונש  

   .]ישים אותוים המענכים משחיתמלא

מי שהוא צדיק,   -  ָחי  ָאָדם  ִּיְתאֹוֵנן  ַמהולכן,    )לט(

חי', אין לו מה להתאונן ולהתלונן   'אדם  בבחינת

שהם    ,ֲחָטָאו  ַעל  רק  להתלונן  ֶּגֶבריש ל', אלא  על ה

  סורים והצרות.המביאים עליו את הי

ל  )מ( ידי  נו תומעתה אין    ַנְחְּפָׂשה שקנה אלא על 

כי אין את דרכינו אצל אחרים,    ֹקָרהְוַנְח   ,ְדָרֵכינּו

לעצמו,  אדם   חובה  ז  הְוָנׁשּובָ רואה  ידי    ַעדה  על 

   .'ה

את    -  ַּכָּפִים  ֶאל  נּוְלָבבֵ   ִנָּׂשא  )מא( ונרומם  נייחד 

מהלבה[המחשבה   המ  ]באה  נעשה  ה[  עשהעם 

רק]בכפיים מכוונים  כולם  שיהיו    ֵאל   ֶאל  , 

  ואז יהיה ה' עמנו להצילנו. ,ַּבָּׁשָמִים
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והיינו מכוניםבעת שלא היינו    )מב(   ַנְחנּו   עם ה', 

זת על ה' שהוא  אל"ף המרמ  ותכי נחסרה לנו הא[

ויחידאח כן  ]ד  מחמת   לֹא  ַאָּתה  ,ּוָמִרינּו  ָפַׁשְענּו, 

  ָסָלְחָּת.

לבינך    -  ּכֹוָתהסַ   )מג( בינינו  מחיצה   , ָבַאףעשית 

צמו,  באף זה ע  ַוִּתְרְּדֵפנּוהיה החוצץ בינינו,    שהוא

   ָחָמְלָּת. לֹא ,ָהַרְגּתָ מחמת כן ו

בינינו    -  ַסּכֹוָתה  )מד(   ֵמֲעבֹור   ,ָל�  ֶבָעָנןחצצת 

   ְּתִפָּלה.

וגנאידברי  כ-[   אֹוסּומָ   ְסִחיוכי    )מה(  ] מיאוס 

  ים. ָהַעִּמ  ְּבֶקֶרב ְּתִׂשיֵמנּו

    ֹאְיֵבינּו. ָּכל ִּפיֶהם ינּוָעלֵ  ָּפצּווהרי על ידי זה  )מו(

כלומר,    ,ְוַהָּׁשֶבר  ַהֵּׁשאת  ָלנּו  ָהָיה  תָוַפחַ   ַּפַחד  )מז(

בתחילה, לנו  שהיתה  הגדולה  שהיא    העשירות 

אותנו    ]פיתתה-[ה  ִהִּׁשיאַ  החטא,  והטתה  לדרכי 

ה ממקום  היא  נפלנו  כי  השבר,  את  גבוה  גדילה 

למקו היביותר,  וזה  מאד,  שפל  לפחד ם  לנו  ה 

  מפלה.ו

לכם  משיב  )מח( אין  לישראל,  השכינה  ה 

ולהתייאש מה בצרה,  אני  כי עמכם   ַּפְלֵגיגאולה, 

  ַעִּמי. ַּבת ֶׁשֶבר ַעל ,ֵעיִני ֵּתַרד ַמִים

ישראל,    אומרת  )מט( דמעות,    ִנְּגָרה  ֵעיִניכנסת 

 -  ֲהֻפגֹות  ֵמֵאיןמלבכות,    דמוםלא ת  -  ִתְדֶמה  לֹאוְ 

אין הפסקות כלל בין הצרות, עד שתמיד עיני    כי

  וכיה.ב

   ִים.ִמָּׁשמָ  'ה ,ְוֵיֶרא ַיְׁשִקיף ַעד )נ(

  ְּבנֹות   ִמֹּכל  ,ְלַנְפִׁשיעושה רעה    -   עֹוְלָלה  ֵעיִני  )נא(

ש  -  ִעיִרי לכל  מהטוב  שיש  רואה  אומות  אני 

כי   שסביבי,  יותר  העולם  גדול  האדם  של  צערו 

  . אויביוצלחתם של טובתם והרואה הוא את כש

הראשונ  )נב( גלותובגלות  היא   צֹודמצרים,    ה, 

על ידי    פורהציצדים את  כי כשם ש  ,ַּכִּצּפֹור  ָצדּוִני

שמפזרים לה גרגרי תבואה במלכודת, כך ישראל  

 בואה שהיו זקוקים לה,התירדו למצרים מחמת  

גלו  ,ִחָּנם  ֹאְיַבי היכי  לא  זו  חטא, ת  מחמת  תה 

  חנם. בשבאה על ידי האויבים  והרי היא כגלות

גלות  )נג( על  את    בבל,  ומתנבא  השליכו  שבה 

 ַבּבֹור  קשרו  -  ָצְמתּו,  תריושהיו בו א  ורלבדניאל  

הוסיפו    ,ַחָּייאת   אלא  בכך,  הסתפקו    ַוַּיּדּו ולא 

   י.ּבִ  ֶאֶבן

אשר   הזו  ובגלות  )נד( עד  כך,  כל  הצרות  גדלו 

בהם,   רֹאִׁשי  ַעל  ַמִים  ָצפּו  כאילו להטביעני 

  ולם. מן הע ִנְגָזְרִּתי ,ְרִּתיָאמַ 

  ּבֹורִמ   ,'ה  ִׁשְמ�  ִתיָקָראות מצרים,  הנה בגלו  )נה(

כ  ,ּיֹותַּתְחִּת  היינו  בארבכי  ותשעבר  שערי    העים 

  טומאה.

 קֹוִלי בעומק הטומאה,  ואף על פי כן, בהיותי    )נו(

ו  ָׁשָמְעּתָ  ממצרים,  עוגאלתני  גם    ַאל תה,  לכן 

שהחטא  ָאְזְנ�  ַּתְעֵלם וכיון  קריאתי,  ים מקול 

לבין   בינינו  וכדימפסיקים  תפילת  לקבל את    ה', 

ה חותר  חתיהשבים  כבודו, '  לכסא  מתחת  רה 

קום שתחתור הרווח לי את המ - ְלַׁשְוָעִתי ְלַרְוָחִתי

  ך.לפניוועתי לי כדי שתכנס ש

מצרים,    )נז(  ,ֶאְקָרֶאּךָ   ְּביֹוםאלי    ָקַרְבּתָ וביציאת 

 (שמותכמו שנאמר  [  ִּתיָרא  ַאל  ָאַמְרּתָ על ים סוף, ו

ִּתיָראּו  "י  ד"י ַאל  ָהָעם  ֶאל  ֹמֶׁשה  "ַוּיֹאֶמר  ג) 

  .]"ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' 

זו,    )נח( בגלות  גם  אאמנם  השליכו  ת  כאשר 

האריות,   לגוב    ָּגַאְלּתָ   ,ַנְפִׁשי  ִריֵבי   ה'  ַרְבּתָ דניאל 

הכי    ,ַחָּיי מהאריותהצילו  הו'  ואויביו  שלכו  , 

  לשם ונאכלו על ידם. 

גם אם  מב  )נט( ישראל מה',   ָרִאיָתה קשת כנסת 

את    ָׁשְפָטהעוונותי,    -  ִתיַעָּותָ   'ה   , ִמְׁשָּפִטי אתה 

נו רעה לואל תניחנו ביד האויבים, כי הם עושים  

  בדרך נקמה.
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י שהם עושים לי כשאנ  ִנְקָמָתם  ָּכל  יָתהָרִא כי    )ס(

בינופ לי   ,ִלילהרע    ַמְחְׁשֹבָתם  ָּכלדם,  ל  טוב  ולכן 

  .נישפטשאתה ת

ם  שהם מחרפים את ש  -  'ה  ֶחְרָּפָתם  ָׁשַמְעּתָ   )סא(

  להרע לי.  ,ָעָלירק  ַמְחְׁשֹבָתם ָּכלה', 

של    -  ֶהְגיֹוָנםוְ   ָקַמי  ִׂשְפֵתי  )סב( דיבוריהם  כל 

   ַהּיֹום. ָּכל ָעַלילהרע לי, רק עלי הקמים 

כל    -  ַהִּביָטה  ְוִקיָמָתם   ִׁשְבָּתם  )סג( על  הבט 

וקמי יושבים  כשהם  מעשיהם  מעשיהם,  בכל  ם, 

אני להם    -   ָתםנָ ַמְנִּגי  ֲאִניהם באים רק להרע לי,  

  . שוחקים עלי תמידהם במקום מנגינה, כי 

ם הרעות,  גד מחשבותיהכנ  ְּגמּול  ָלֶהם  ִׁשיבּתָ   )סד(

להם  שה  ,'ה שעשו כנג  -  ְיֵדיֶהם  ֵׂשהְּכַמעֲ ב  מה  ד 

  .בידיהםלי 

  -   ָלֶהם  ְת�ַּתֲאלָ   ,ֵלב  ]שבר-[  ְמִגַּנת  ָלֶהם  ִּתֵּתן  )סה(

  . ]אלה'תאלתך' מלשון ''ו[קללתך תבוא עליהם 

על ידי זה   ְוַתְׁשִמיֵדם  ,ְּבַאףאת אויבי    ִּתְרֹּדף  )סו(

  .'ה ְׁשֵמי ִמַּתַחת

ד על    ) א(  פרק  חמתו  את  שפך  שה'  עצים  כיון 

ואומר,   הנביא  מתאונן  אירע    ָכה ֵאיואבנים, 

אשר  ר,  הדב אחרי  גם  ארון    -  ָזָהב  יּוַעםכי  נגנז 

זהב,   העשוי  לגמריו  -  ִיְׁשֶנאהברית   השתנה 

מהזהב,    ,ַהּטֹוב  םַהֶּכתֶ  פחותה  שדרגתו 

המקדש  ֹקֶדׁש  ַאְבֵני  ִּתְׁשַּתֵּפְכָנהו בית  ֹ   של    אׁש ְּבר

   חּוצֹות. לּכָ 

חרון אף על ישראל,  עדיין  נשאר  ל זאת  אחר כ  )ב(

כי   הנערכים    -  ַהְמֻסָּלִאים  , ָקִריםַהיְ   ִצּיֹון  ְּבֵני עד 

יקר-[  ַּבָּפז  ומהוללים  ֵליְלִנבְ   ֶנְחְׁשבּו  ֵאיָכה  ,]זהב 

  שכמעט ואין להם תקנה.  ,יֹוֵצר ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ,ֶחֶרׂש

האויבים    -  ןיהֶ ּגּוֵר   ֵהיִניקּו  ַׁשד  ָחְלצּו  ַּתִּנים  ַּגם  )ג(

את   בניהם  הכריחו  את  להניק  ישראל  של  נשות 

שהית עד  נראית  האויבים,  על    ְלַאְכָזר  ַעִּמי  ַּבתה 

שלה שלהילדים  להניקם,  ,  יכלה    ַּכְיֵעִנים א 

   ר.ַּבִּמְדּבָ 

את   )ד( להניק  האמהות  יכלו  שלא  ומחמת 

  , עֹוָלִלים  ,ַּבָּצָמא  ֹוּכִח   ֶאל  יֹוֵנק  ְלׁשֹון  ָּדַבקבניהם,  

לחם,  שה כבר  ואוכלים  מהיונקים  גדולים  ם 

לחם    ֹּפֵרׂש  ,ֶחםלֶ   ]ביקשו-[  ָׁשֲאלּו   ֵאין פרוסת 

   ָלֶהם.

לאכול   -  יםְלַמֲעַדּנִ   ָהֹאְכִלים  )ה( הרגילים 

כשוממים-[  ּוָנַׁשּממעדנים,    , ַּבחּוצֹות  ]נעשו 

יכולי ואינם  שם,  שיש  הטוב  כל  את    ם בראותם 

ליש  -  תֹוָלע  ֲעֵלי  ָהֱאֻמִנים  .לקנותו על והרגילים  ן 

יקמצע ברים  ים  שני,  של  צבע  הצבועים  תולעת 

ליש  ַאְׁשַּפּתֹות  ִחְּבקּו שיוכלו  כדי  ן  ושמצאו, 

  עליהם.

בא  )ו( זה  כל  ה',  להם  שלא    לכם   משיב  מחמת 

  ַעִּמי  ַּבת  ןֲעֹו  לַוִּיְגּדַ קתם ביד עניים ואביונים,  החז

קיבלו  אנשי  כי    ,ְסֹדם  ֵמַחַּטאת לא  את סדום 

כ'חטאת',   זה אצלם  היה  ולכן  דבר  כמו  התורה, 

בש את  הנעשה  קיבלו  כבר  ישראל  ואילו  גגה, 

אצ זה  היה  ולכן  הנעשה  התורה,  ל'עוון',  לם 

ובמזי היה ד,  סדום  של  עונשה  גם  יותר,   לכן    קל 

  ָחלּו  ְולֹאתייסרו זמן רב,  ולא ה  ,ָרַגע  ְכמֹו  ַהֲהפּוָכה

נע  ָיָדִים  ָבּה ישראל  ואילו  האויבים,  שו  נשל 

  בים., וניתנו ביד האויזמן רב ביסורים

העוון שהיה בישראל באותו   גודל  ומתאר את  )ז(

כי   צדיקים    -  ִמֶּׁשֶלג  ְנִזיֶריהָ   ַזּכּוזמן,  ביניהם  היו 

צ מכל  העולםשהתנזרו  שהז  רכי  עד  דככו  הזה, 

בע  -  ֵמָחָלב   חּוצַ כשלג,   ביניהם  תשובה  והיו  לי 

לחלב   שבגוף  [המשולים  הדם  מזדכך    םהאֵ כי 

לחלב,   מעשיהם  וונעשה  את  החליפו  הם  כך 

טובים שים  ום, למעהרעים, המשולים לצבע האד

לצ לבןהמשולים  וכן   -  ִמְּפִניִנים  ֶעֶצם  ָאְדמּו,  ]בע 

שעשו צדק  שופטי  ביניהם  ברשעים,    ןדי  היו 

הוא   למידת והאדום    -   ִּגְזָרָתם  ַסִּפירדין,  ה  רמז 
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צדיק ביניהם  קידוש והיו  על  עצמם  שמסרו  ים 

הם משולים לאבן ספיר, שהיא חזקה ביותר ה', ו

  ואי אפשר לשוברה. 

על כל הצדיקים  ישראל  ואף על פי כן לא חסו    )ח(

כי   עד  עוני    ָּתֳאָרם  ִמְּׁשחֹור  ָחַׁש� הללו,  מחמת 

ם לא היה מי שהכיר אותם לרח-[  ִנְּכרּו  לֹאב,  ורע

אשר    ,ַּבחּוצֹות  ]יהםעל   , ָמם ַעצְ   ַעל  עֹוָרם  ָצַפדעד 

    ָכֵעץ. ָהָיה ָיֵבׁש

מידה    )ט( העונש  עליהם  בא  זו  הנהגה  ומחמת 

 ,ָרָעב  ֵמַחְלֵלי  ֶחֶרב  ַחְלֵלי  ָהיּו  טֹוִביםי  כה,  דכנגד מי

במי נענשו  הם  יותר, תאך  גרועה  שהיא  רעב,  ת 

נבקעת    -  ְמֻדָּקִרים  ּוָיֻזב  םהֵ ׁשֶ  כריסם  היתה 

מחמת העשבים    -  ָׂשָדי  ִמְּתנּוֹבתופרשם זב מהם,  

מתרבה,   פרשם  היה  אוכלים,  שהיו  והשרשים 

מי כנגד  מידה  היתה  וזו  יותר,  מאוסים  דה  והיו 

  ו ביד עני ואביון.על כך שלא החזיק

נענשו   )י( הצדיקים,  על  שהתאכזרו  ומחמת 

 ָנִׁשים   ְיֵדיאכזריות, עד כי    של  נגד מידהידה כבמ

יו  ה  -  ָלמֹו  ְלָברֹות  ָהיּו  ,ַיְלֵדיֶהן  ִּבְּׁשלּו  ַרֲחָמִנּיֹות

   ַעִּמי. ַּבת ְּבֶׁשֶברלהם למאכל, 

גדול  )יא( כך  האכל  היו  עד   ףים  אשר    והחימה, 

הללו   הצרות  כל  לאחר    , ֲחָמתֹו   ֶאת  'ה  ִּכָּלהגם 

 ,ְיֹסֹדֶתיהָ   ַוּתֹאַכל  ִצּיֹוןּבְ   ֵאׁש  ַוַּיֶּצת  ,ַאּפֹו  רֹוןחֲ   ָׁשַפ�

היה   לא  אם  המקדש, כי  בית  על  חמתו  שופך 

  ל כל ישראל.עכליה באה היתה 

רי  ולא היה דבר זה בדרך טבעית כלל, כי ה  )יב(

  ַצר   ָיבֹא  יּכִ   ,ֵתֵבל  ֹיְׁשֵבי  ֹּכל   ,ץֶאֶר   ֵכילְ מַ   ֶהֱאִמינּו  לֹא

    ְירּוָׁשָלִם. ְּבַׁשֲעֵרי ְואֹוֵיב

 בהשגחה פרטית,  יה שבא העונשרא  והרי זו  )יג(

שלה,    -  ְנִביֶאיהָ   ֵמַחּטֹאות השקר   ֹנתֲעֹונביאי 

   ַצִּדיִקים. ַּדם  ְּבִקְרָּבּה ַהֹּׁשְפִכים ,ֹּכֲהֶניהָ 

המשולים    -  ַּבחּוצֹות   ִעְוִרים  ָנעּו  )יד( אותם 

ה  'עוריםל' בפרהסיא,  יבדעתם  עבירות  עוברים  ו 

בידם,   שימחה  מי  היה    -  ָּדםּבַ   ְנֹגֲאלּוולא 

רציחהתלכל של  בדם    ִיְּגעּו   יּוְכלּו  ְּבלֹא  ה,כו 

של  ומרוב    -  םיהֶ ִּבְלֻבׁשֵ  דמים  לכלוך  שפיכות 

  שהיתה שם לא יכלו לגעת בלבושיהם.

לישראל  )טו( הנביא  הצרות אומר  שכל  כיון   ,

השקר  יבואוהללו   נביאי  שנאמר  [  מחמת  כפי 

מאותם נביאי   כבר עתה  סּורּו, אם כן  ]בפסוק י"ג

כי  ו  קרא  -  מֹו לָ   ָקְראּו  ָטֵמא  שקר, טמאים,  להם 

כל  עליכם  שבאו  שתראו  לאחר  כך  בין  הרי 

 סּורּו  סּורּולהם    ותאמרו  הצרות מחמתם, תקראו

קלונם   -   ָנצּו  ִּכי   ,ִּתָּגעּו  ַאל שנגלה  אז  תראו    כי 

ולכלוך[ ותראו    -  ָנעּו  םּגַ ,  ]'נצו' הוא לשון סרחון 

  ָאְמרּו י שקר, שבגלות מחמת אותם נביא  נּועּוּתָ ׁשֶ 

ש  לכם נביאי   -   ָלגּור  יֹוִספּו  לֹא  ַּבּגֹוִים  קראותם 

בי לגלות  תלכו  לא שלא  כן  ומחמת  הגויים,  ן 

תסלקו  לבסוף  כך  שבין  וכיון  בתשובה,  חזרתם 

שתעשו  מוטב  הללו,  השקר  נביאי  את  מעליכם 

  זאת כעת, כשעדיין אתם יכולים לחזור בתשובה. 

ש  )טז( וכהנים  שקר  נביאי  את  החואותם  טיאו 

הכעס של ה' חילק אותם    -  ָקםִחּלְ   'ה  ְּפֵניהרבים,  

יש מחמת   ,םְלַהִּביטָ ה'    יֹוִסיף  לֹאראל,  מכלל 

בידהעוון     ,ָנָׂשאּו  לֹא  ֹכֲהִנים  ְּפֵניאשר  ם,  שהיה 

   ָחָננּו. לֹא ּוְזֵקִנים

שע  -  יֵנינּועֵ   יָנהִּתְכלֶ   עֹוֵדינּו  )יז( כלות בעוד  ינינו 

קיו  ,לבֶ הָ   ֶעְזָרֵתנּו  ֶאל הגויים, כי  מלכי  לעזרת    ינו 

   יֹוִׁשַע. לֹא ּגֹוי ֶאל ִצִּפינּו ְּבִצִּפָּיֵתנּו

את    ָצדּוופתאום    )יח( כפי   ,ְצָעֵדינּוהאויבים 

חיים,  שצ בעלי  אותנו  דים    ִמֶּלֶכת ומנעו 

אמנם בתוך סיפור הצרות, מספר את   .ִּבְרֹחֹבֵתינּו

כי ה',  ה'    -  ִקֵּצנּו  ָקַרב  חסד  הקירב  של  את  קץ 

כי   בהגלות,  "ִּכי  "כ  'ד  ם(דבריתורה  נאמר  ה) 

ְוִהְׁשַחֶּתם  ָּבָאֶרץ  ְונֹוַׁשְנֶּתם  ָבִנים  ּוְבֵני  ָּבִנים  תֹוִליד 

ה'   ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ַוֲעִׂשיֶתם  ֹּכל  ְּתמּוַנת  ֶּפֶסל  ַוֲעִׂשיֶתם 

ארים עוד שנתיים אם היו נשו",  ֱא�ֶהי� ְלַהְכִעיסֹו
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הגימט כמנין  ישראל,  שלבארץ  , ""ְונֹוַׁשְנֶּתם  ריא 

שנה ושתים  חמשים  מאות  שמונה  מאז    והיינו 

לארץ ישראל  היו    -  ָיֵמינּו  ָמְלאּואז  ,  שנכנסו 

כי  ,  ֵּצנּוִק   ָבא  ִּכינשלמים ימינו בעולם הזה לגמרי,  

מתקייתהי ה  מתה  בפסוק בהם  האמורה  קללה 

ָאבֹ   הבא ַמֵהר"ִּכי  ּתֹאֵבדּון  היתה  ",ד  להם    ולא 

תקו ועוד  בשנתיים,  מה,  הקץ  את  ה'  קירב  לכן 

   .לאחר זמןגאולה לישראל כדי שתהיה 

בחסדו    )יט( ה'  עשה  הדבר,  שיתקיים  וכדי 

את    ,ָׁשָמִים  ִמִּנְׁשֵרי  ֹרְדֵפינּו  ָהיּו  ַקִּליםש למהר 

האבות    -  ֻקנּוְּדלָ   ֶהָהִרים  ַעלהגלות,   ובזכות 

מהירות, המכונים 'הרים' רדפו אותנו האויבים ב

שיעברו   שנתייםקודם  אבדנו אותם  לא  וכך   ,

שעשו    מחמת   -   רִּמְדּבָ ּבַ לגמרי,   העגל  של  העוון 

    ָלנּו. ָאְרבּובמדבר, ישראל 

מלך    ,'ה   ְמִׁשיחַ   ַאֵּפינּו  רּוחַ   )כ( יאשיהו  הוא 

צ מלך  שהיה    -   ִּבְׁשִחיתֹוָתם  ִנְלַּכדדיק,  יהודה, 

ש  ֶיה ִנְח   ְּבִצּלֹו  ,ָאַמְרנּו  ֲאֶׁשרלהם,  במלכודות 

   ם.ַבּגֹויִ 

שש  -  ְוִׂשְמִחי  ִׂשיִׂשי  )כא( כעת  לך  ושמחהיש   ון 

אך דעי   ,עּוץ  ְּבֶאֶרץ  ֶבתיֹוׁשֶ ה  ,ֱאדֹום  ַּבת,  במפלתינו

פורענות,    ּכֹוס   ַּתֲעָבר  ָעַלִי�  ַּגםש של    -   ִּתְׁשְּכִריזו 

כשי התרעלה,  תהיי  מיין  תקיאי   -  ְוִתְתָעִריכורה 

י  מעלה, ותגל  כלפי  טיחי דברים, כי אז תכשיכור

  לעיני כל את הכפירה שבתוכך.

את    ,ִצּיֹון  ַּבת  �נֵ ֹועֲ   ַּתם  )כב( מקבלים  ישראל  כי 

ואינם   באהבה,  ווביסוריהם  בהם    ינם אעטים 

ולכן   כפירה,  לידי    . ְלַהְגלֹוֵת�ה'    יֹוִסיף  לֹאבאים 

ואו עלייך עונשים  וכאשר יב  ,ֱאדֹום  ַּבת  ֵנ�ֲעֹו  ָּפַקד

הפו  אלו כוס  את  אזותשתי  סרה  ת  רענות,  דברי 

 ַחּטֹאָתִי�  ַעל  הִּגּלָ   , ובכךלכפור בו ובהשגחתו  בה'

חטא  - דברי  ויתגלו  את  הכל  יראו  כי  תייך, 

  הכפירה שהיו טמונים בתוכך קודם לכן.

ה  הַהְּגדּולָ את    -  ָלנּו  ָהָיה  ֶמה  'ה  ְזֹכר  )א(  פרק 

לנו,   זאת    ּוְרֵאה   ַהִּביָטהשהיתה  גודל    ֶאתלעומת 

  ה.עת ֶחְרָּפֵתנּו

ה מקום השראת בית המקדש, שהי  -  ַנֲחָלֵתנּו  )ב(

בכוחות   ףמוק  -  ְלָזִרים  ֶנֶהְפָכהה,  השכינ עתה 

   ְלָנְכִרים. ניתנו ָּבֵּתינּוהטומאה, 

שאביהם  כיתומים    -  ָאב  ְוֵאין   ָהִיינּו  םְיתֹוִמי  )ג(

ועלה  מעלינו  הסתלק  שבשמים  אבינו  כי  חי, 

    ְלָמנֹות.ְּכאַ ציון וירושלים,  - ִאֹּמֵתינּולשמים, 

הגויים ן שהיו  הרי בזמ  -  ָׁשִתינּו  ְּבֶכֶסף  ֵמיֵמינּו  )ד(

כנועים תחת ידינו, לא היינו נוטלים מהם אפילו  

עליהם,   משלמים  היינו  אלא  בחינם,    ֵעֵצינּו מים 

אותן    -  ָיֹבאּו  ִּבְמִחיר העצים   באוטובות  ובמחיר 

על   הטעינו  הבאווארינצשהם  בפסוק  כאמור   , 

  ובפסוק י"ג.

על ידי האויבים, שהטעינו    ִנְרָּדְפנּו  אֵרנּוַצּוָ   ַעל  )ה(

    ָלנּו. הּוַנח ְולֹא ָיַגְענּוינו משאות כבדים, על צואר

בטחנו  - ָיד ַתּנּונָ  ִמְצַרִיםכל זה היה בעוון אשר  )ו(

ביבמצרי ובטחנו  לנו,  שיסייעו   ִלְׂשֹּבעַ   ַאּׁשּורם 

  ולא בטחנו בה'.   ,ָלֶחם

כיון שנפש הבן  לומר,  כ  ,םינָ ְואֵ   אּוָחְט   ֲאֹבֵתינּו  )ז(

כאש לפעמים  האב,  בנפש  עתיד  ר  טמונה  הבן 

א גורם לאביו לחטוא, ועל כך  להיות רשע הרי הו

וה' החשיב את  אומר, אבותינו חטאו מחמת ינו, 

אינם,   כאילו  הענישם  עוונותיהם  שלא  ולא  כיון 

בסיבתם,   הדבר  להם    ,ַוֲאַנְחנּוהיה  שגרמנו 

   .נּוָסָבלְ   ֹנֵתיֶהםֲעֹולחטוא, גם את 

אשר    )ח( עד  עונשינו,  גדל  כן    ֲעָבִדיםומחמת 

    ִמָּיָדם. ֵאין ֹּפֵרק ,ָבנּו ָמְׁשלּו

לחם   -  ַלְחֵמנּו  ָנִביא  ְּבַנְפֵׁשנּו  )ט( להביא  כדי 

נפשינ את  הכנסנו  בסכנה,  מהשדות    ֶחֶרב   ִמְּפֵניו 

  . ]מצאים במדברחרבם של האויבים הנ-[ ַהִּמְדָּבר
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נראה    -  רּוִנְכמָ   ְּכַתּנּור  נּועֹוֵר   )י( גופינו  שעל  העור 

בתנור,   ונשרף  התחמם  -[  ַזְלֲעפֹות  ְּפֵניִמ כאילו 

    ָרָעב.]שריפת ה

מהעיר,    )יא( נעדרים  היו  שהאנשים  ידי  ועל 

ב אוכל  נכנסו האויבים  לחפש  ובמדבריות,  שדות 

    ְיהּוָדה. ָעֵריּבְ  ְּבֻת�ת , ִעּנּו ְּבִצּיֹון ָנִׁשיםאל העיר, ו

עצמם    -  ִנְתלּו  םדָ ְּביָ   ָׂשִרים  )יב( את  תלו  השרים 

לדע עצמם  ואבדו  אשר  בידיהם,  בחטא  ת, 

   ֶנְהָּדרּו. לֹא ְזֵקִנים ְּפֵני היותם בשלווהב

היו נותנים על כתפיהם   -  ָנָׂשאּו  ְטחֹון  ַּבחּוִרים  )יג(

לייגעם,   כדי  משאות  ושאר  הטוחנות  ריחיים 

  של כוחם בנשיאת עצים. כ - ָּכָׁשלּו ָּבֵעץ ּוְנָעִרים

אשר    )יד( הלויים   -  ָׁשָבתּו  ִמַּׁשַער  ְזֵקִניםומעת 

המקדשה בבית  שוערים  שהיו  שבתו ,  זקנים, 

והלויים    -  ִגיָנָתםִמּנְ   ַּבחּוִריםממלאכתם,  

בבית   ומנגנים  משוררים  שהיו  הצעירים, 

  לנגן. המקדש, פסקו מ

זמן  מא  )טו(  ְלֵאֶבל   �ֶנְהּפַ ו  ,ִלֵּבנּו  ְמׂשֹוׂש  ָׁשַבתותו 

   .ְמֹחֵלנּו

המ  )טז( בית  חורבן  עם   ֶרת ֲעטֶ   ָנְפָלהקדש  כי 

   ָחָטאנּו. ִּכי ָלנּו ָנא ֹויא ,ּורֹאֵׁשנ

ועל אף כל הצרות שהגיעו אלינו, מכל מקום    )יז(

    ֵעיֵנינּו. ָחְׁשכּו ֵאֶּלה ַעלו  ,ִלֵּבנּו ָדֶוה ָהָיה ֶזה ַעלרק 

  ִהְּלכּו   ׁשּוָעִליםר  עד אש  ,ֶׁשָּׁשֵמם  ִצּיֹון   ַהר  ַעל  )יח(

  בֹו.

כיון שכל עוד לא באה    ,ועיקר תפילתי היא  )יט(

ולה שלימה אין שמו של ה' שלם, ואין כסאו  הגא

כי   הוא  מבוקשינו    , ֵּתֵׁשב   ְלעֹוָלם  'ה  ַאָּתהשלם, 

  כסאך שיהא    ,ָודֹור  ְלדֹור  ִּכְסֲא�שלם,    שמךשיהא  

  שלם.

ת  -  ִּתְׁשָּכֵחנּו  ָלֶנַצח  הָלּמָ   )כ( עד למה  אותנו  שכח 

ה המשיח,  הימים  ימות  שהם  'נצח',  קרויים 

ה אנחנו  שנהיה  עד  לחותמתין  זור  מתחילים 

   ָיִמים. ְלֹאֶר� נּוַּתַעְזבֵ בתשובה, ומחמת כן 

לנו את    )כא( הפותח  אנו שתהיה אתה  מבקשים 

התשובה,     , ְוָנׁשּוָבה  ,ֵאֶלי�  'ה  ֲהִׁשיֵבנּודלתות 

במצרים,  כימ  -  ְּכֶקֶדם  ָיֵמינּו  ַחֵּדׁש שאתה  י קדם 

  לת את הגאולה.תחת לנו והתחפ

מחמת חטאינו, הלא    נּוְמַאְסּתָ   ָמֹאס  ִאם   ִּכי  )כב(

עונשינו,    ,ְמֹאד   ַעד  ָעֵלינּו  ָקַצְפּתָ כבר   וקיבלנו את 

ַחֵּדׁש ָיֵמינּו    ,ְוָנׁשּוָבהֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶלי�  "  ולכן נבקש,

  ."ְּכֶקֶדם

 


