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כל אחד מחמשת הפרקים של ', שלא כשאר המגילות אשר נכתבו כרצף של נבואה של דבר ה
  .במגילת איכה בנוי בצורה שונה

  

  '  ב- לפי  א    פסוקים22    'פרק א

  'קודמת לאות ע' האות פ',     ב- לפי  א    פסוקים22  'ו ד' פרק ב

  ' קודמת לאות ע' גם כאן האות פ, כל אות משולשת',    ב- לפי א     פסוקים66    'פרק ג

  אך ללא סדר    פסוקים 22    'פרק ה

  

מן אחד ההבדלים החיצונים הללו מביאים אותנו לחשוב שירמיהו לא כתב את המגילה בפרק ז
על מנת להבין היטב עלינו לעיין  .אלא בתקופות שונות של מלכי יהודה בשנים שלפני החורבן

  . קודם במאורעות של אותם ימים

  

ועל כך יוצאת מפי הגבורה גזירה על , מחטיא את העם', עושה הרע בעיני ה מלך יהודה ,מנשה

  'טו -' פסוקים י' פרק כא' מובא במלכים בוכך . ירושלים ויהודה

 ַהֹּתֵעבוֹת ָהֵאֶּלה, ַיַען ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְמַנֶּׁשה ֶמֶל ְיהּוָדה: ֵלאֹמר, ְּבַיד ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים' ַוְיַדֵּבר ה
' ֹּכה ָאַמר ה, ָלֵכן: ְּבִגּלּוָליו , ַוַּיֲחִטא ַגם ֶאת ְיהּוָדה; ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְלָפָניו, ֵהַרע

ם ִויהּוָדה, ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה, ָרֵאלֱאֵהי ִיְׂש  , ִּתַּצְלָנה-- )ֹׁשְמָעּה(ָּכל ֹׁשְמָעיו ,  ֲאֶׁשר :ַעל ְירּוָׁשַלִ
ם: ְׁשֵּתי ָאְזָניו ּוָמִחיִתי ֶאת ; ֵּבית ַאְחָאב, ְוֶאת ִמְׁשֹקֶלת, ֵאת ָקו ֹׁשְמרוֹן, ְוָנִטיִתי ַעל ְירּוָׁשַלִ

ם ַּכֲאֶׁשר ִיְמֶחה אֶ  , ֵאת ְׁשֵאִרית ַנֲחָלִתי, ְוָנַטְׁשִּתי. ַעל ָּפֶניהָ , ְוָהַפ, ָמָחה, ת ַהַּצַּלַחתְירּוָׁשַלִ
, ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ָהַרע ְּבֵעיַני, ַיַען. ְלָכל ֹאְיֵביֶהם, ְוָהיּו ְלַבז ְוִלְמִׁשָּסה; ְּבַיד ֹאְיֵביֶהם, ּוְנַתִּתים

  .ַהּיוֹם ַהֶּזה, ְוַעד,  ָיְצאּו ֲאבוָֹתם ִמִּמְצַרִיםֲאֶׁשר, ִמן ַהּיוֹם--ֹאִתי, ַוִּיְהיּו ַמְכִעִסים
  

  ממשיך בדרכי אביו ומומת בסופו של דבר על ידי עבדיו ו, לאחר מותובנו נמלך אמון 

ֶעְׂשִרים ֶּבן   :ַּתְחָּתיו, ַוִּיְמ ָאמוֹן ְּבנוֹ ; ַוִּיָּקֵבר ְּבַגן ֵּביתוֹ ְּבַגן ֻעָּזא, ִּיְׁשַּכב ְמַנֶּׁשה ִעם ֲאֹבָתיווַ 
ם, ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים, ָאמוֹן ְּבָמְלכוֹ , ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ְמֻׁשֶּלֶמת ַּבת ָחרּוץ ִמן , ְוֵׁשם ִאּמוֹ ; ָמַל ִּבירּוָׁשָלִ

; ָאִביוְּבָכל ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ָהַל , ַוֵּיֶל : ְמַנֶּׁשה ָאִביו, ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה', ְּבֵעיֵני ה, ַוַּיַעׂש ָהַרע : ָיְטָבה
, ְוא ָהַל; ֱאֵהי ֲאֹבָתיו' ֶאת ה, ַוַּיֲעֹזב : ָלֶהם, ַוִּיְׁשַּתחּו, ֶאת ַהִּגּלִֻלים ֲאֶׁשר ָעַבד ָאִביו, ַוַּיֲעֹבד

  ' כג-'יח',  כאמלכים ב .ְּבֵביתוֹ , ַוָּיִמיתּו ֶאת ַהֶּמֶל; ָעָליו, ַוִּיְקְׁשרּו ַעְבֵדי ָאמוֹן : 'ְּבֶדֶר ה

  

 ולהבדיל מאביו וסבו ,נמלך למלך אחרי אביוכאשר בן שמונה שנים , ו של אמוןבנ יאשיהו

  ' הולך בדרכי ה

ם, ּוְׁשִׁשים ְוַאַחת ָׁשָנה, ֹיאִׁשָּיהּו ְבָמְלכוֹ , ֶּבן ְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ְיִדיָדה , ְוֵׁשם ִאּמוֹ ; ָמַל ִּבירּוָׁשָלִ
ָיִמין , ְוא ָסר, ְּבָכל ֶּדֶר ָּדִוד ָאִביו, ַוֵּיֶל'; ֵעיֵני הּבְ , ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר  :ַבת ֲעָדָיה ִמָּבְצַקת

  ' כג-'יח',  כאמלכים ב :ּוְׂשֹמאול

  

מנקה את כל הארץ , יאשיהו מוציא מההיכל ומירושלים את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה

 את כל כהני הוא גם הורג. במות ומזבחות עוד מתקופת ירבעם בן נבט, בכל מקום בו היו מצבות
הוא מצווה לעם לעשות פסח וכך מעיד עליו , לאחר נקיון זה. הבמות ושורף את עצמותיהם

  הכתוב 

ֵהיֶכם ַּכָּכתּוב' ַלה, ֲעׂשּו ֶפַסח, ֶאת ָּכל ָהָעם ֵלאֹמר, ַוְיַצו ַהֶּמֶלִּכי : ַעל ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהֶּזה, ֱא
-- ְיֵמי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל, ְוֹכל; ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְפִטיםִמיֵמי ַהּׁשֹ , ַּכֶּפַסח ַהֶּזה, א ַנֲעָׂשה

' ַלה,  ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח ַהֶּזה  :ֹיאִׁשָּיהּו, ַלֶּמֶל, ִאם ִּבְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ִּכי  :ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה
ם   ' כג- 'כא',  כגמלכים ב .ִּבירּוָׁשָלִ

  

  ו  של יאשיהו שנאמר עליואנו רואים אם כן את צדקות

א ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶל ּתוַֹרת , ְּכֹכל-- ְּבָכל ְלָבבוֹ ּוְבָכל ַנְפׁשוֹ ּוְבָכל ְמֹאדוֹ ' ֲאֶׁשר ָׁשב ֶאל ה, ְוָכֹמהּו
  'כה',  כגמלכים ב .א ָקם ָּכֹמהּו, ְוַאֲחָריו; ֹמֶׁשה
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  ון אפו שנאמר מחר' ולא שב ה, גזרה היוצאת מפי המלך אין להשיב, ובכל זאת

, ֲאֶׁשר ִהְכִעיסוֹ , ָּכל ַהְּכָעִסים, ִּביהּוָדה ַעל, ֲאֶׁשר ָחָרה ַאּפוֹ , ֵמֲחרוֹן ַאּפוֹ ַהָּגדוֹל', ַא א ָׁשב ה
ּוָמַאְסִּתי ֶאת ; ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ַּכֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי, ְיהּוָדה ָאִסיר ֵמַעל ָּפַניַּגם ֶאת ', ַוֹּיאֶמר ה :ְמַנֶּׁשה

ם, ר ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָּבַחְרִּתיָהִעי ',  כגמלכים ב :ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם, ְוֶאת ַהַּבִית, ֶאת ְירּוָׁשַלִ

   ' כז-  'כו

  

אשור ובבל נמצאים  .מצליחה לגבור עליה וכובשת אותהבבל אשור שולטת בעולם אך , בימיו
 גם את ארץ מצריים וכל איזור ומלך בבל מתכנן לרדת דרומה ולכבוש, בצפונה של ישראל

ועל כן הוא צריך , מלך מצריים מחליט להקים ברית עם אשור כנגד בבל, פרעה נכו .הנילוס
מלך יאשיהו וגם מרמז לו שזה יהיה גם ההוא מבקש רשות מ. לעלות צפונה ולעבור דרך ישראל

  .לטובת ישראל כנגד מזימותיו של בבל לכבוש את העולם

ַעל , ָעָלה ְנכוֹ ֶמֶל ִמְצַרִים ְלִהָּלֵחם ְּבַכְרְּכִמיׁש, ֲאֶׁשר ֵהִכין ֹיאִׁשָּיהּו ֶאת ַהַּבִית, ַאֲחֵרי ָכל ֹזאת
א , ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ַמְלָאִכים ֵלאֹמר ַמה ִּלי ָוָל ֶמֶל ְיהּוָדה : ֹיאִׁשָּיהּו, ַוֵּיֵצא ִלְקָראתוֹ ; ְּפָרת

 ֲחַדל ְל ֵמֱאִהים ֲאֶׁשר  :ָאַמר ְלַבֲהֵלִני, ֵואִהים, ת ִמְלַחְמִּתיָעֶלי ַאָּתה ַהּיוֹם ִּכי ֶאל ֵּבי
  ' כא- ' כ',  דברי הימים ב לה:ְוַאל ַיְׁשִחיֶת, ִעִּמי

  

ויוצא לקראתו למלחמה בבקעת , מתלה כדי להיכנס ולהילחם בו איאשיהו מסרב בחשש  שזוהי
  . אך נהרג שם ומוחזר לקבורה בירושלים, מגידו

; ִמִּפי ֱאִהים, ְוא ָׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ְנכוֹ , ִּכי ְלִהָּלֵחם ּבוֹ ִהְתַחֵּפׂש, א ֵהֵסב ֹיאִׁשָּיהּו ָפָניו ִמֶּמּנּווְ 
ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲעָבָדיו ; ֹיאִׁשָּיהּו, ַלֶּמֶל, ַהֹּיִרים, ַוֹּירּו: ְלִהָּלֵחם ְּבִבְקַעת ְמִגּדוֹ , ַוָּיֹבא

ַוַּיְרִּכיֻבהּו ַעל ֶרֶכב ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר , ַוַּיֲעִביֻרהּו ֲעָבָדיו ִמן ַהֶּמְרָּכָבה: ִּכי ָהֳחֵליִתי ְמֹאד, יַהֲעִבירּונִ 
ם, לוֹ  ם, ְוָכל ְיהּוָדה; ַוָּיָמת ַוִּיָּקֵבר ְּבִקְברוֹת ֲאֹבָתיו, ַוּיוִֹליֻכהּו ְירּוָׁשַלִ ַעל , ִמְתַאְּבִלים, ִוירּוָׁשַלִ

  ' כד- ' כב',  דברי הימים ב לה:ֹיאִׁשָּיהּו

  

למה יצא יאשיהו לקראתו למלחמה ולמה קרא כדבר הזה דווקא עם : בכל זאת נשאלת השאלה
 "םוחרב לא תעבור בארצכ "  שדרש–וילך לקראתו : י"אומר רש?  מלך צדיק כמו יאשיהו

  ...אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם ולא ידע חטא ליצני הדור

  . באמונה וחשב שכול העם כמוהו ועל כן סמך על הפסוק'  עצמו עובד היאשיהו ראה את

והחליט  מפי הנביא' הילקוט שמעוני מפרש שטעותו של יאשיהו הייתה בכך שלא שאל לדבר ה
  .לבד לצאת למלחמה

  

  :ממשיך הכתוב ואומר
, רוֹת ְּבִקינוֵֹתיֶהם ַעל ֹיאִׁשָּיהּו ַעד ַהּיוֹםַוֹּיאְמרּו ָכל ַהָּׁשִרים ְוַהָּׁש , ַעל ֹיאִׁשָּיהּו, ַוְיקוֵֹנן ִיְרְמָיהּו

  'כה', דברי הימים ב לה .ַעל ַהִּקינוֹת, ְוִהָּנם ְּכתּוִבים; ַוִּיְּתנּום ְלֹחק ַעל ִיְׂשָרֵאל

  

בו מדובר , כתב ירמיהו על המלך יאשיהואשר , מגילת איכהל ש' פרק דפסוק זה מדבר על 
  .ב לו צדיק ורע לו ורשע וטועל עניין של

  

בנו למרות היותו קטן בשנתיים מאחיו יהויקים אשר לו הייתה זכות המלוכה נמשח  יהואחז

אך מלכותו של יהואחז נמשכה כשלושה חודשים בלבד ונלקח בשבי . למלך אחרי יאשיהו
  .ומת שם, במצריים כאשר רצה לנקום את מות אביו

     

אך גם , נמלך אחריו מנכו מלך מצריים ואו אליקים בן יאשיהו מקבל את שמו יהויקים, יהויקים

  .'הוא לא הלך בדרכיו של אביו הצדיק ויעש הרע בעיני ה

רק שיחזרו מדרכם הרעה ושולח את , ה אל רחום וחנון רוצה לסלוח לישראל"למרות זאת הקב
  . ירמיה הנביא להודיע על כך

, ֶאל ִיְרְמָיהּו, ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה; ֶל ְיהּוָדהִליהוָֹיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו מֶ , ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ָהְרִבִעית
ְוָכַתְבָּת ֵאֶליָה ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי ַעל , ְמִגַּלת ֵסֶפר, ַקח ְל: ֵלאֹמר', ֵמֵאת ה
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ַהּיוֹם , ְוַעד, י ֹיאִׁשָּיהּוִמימֵ , ִמּיוֹם ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי-- ְוַעל ָּכל ַהּגוִֹים, ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה
ְלַמַען --ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹחֵׁשב ַלֲעׂשוֹת ָלֶהם, ֵאת ָּכל ָהָרָעה, ֵּבית ְיהּוָדה, אּוַלי ִיְׁשְמעּו   :ַהֶּזה

 'ירמיה  פרק לו :ּוְלַחָּטאָתם, ְוָסַלְחִּתי ַלֲעוָֹנם, ִאיׁש ִמַּדְרּכוֹ ָהָרָעה, ָיׁשּובּו

  

על מגילה ומצווה אותו לקרא אותה באזני העם ' את כל דברי ה,  נריהירמיהו מכתיב  לברוך בן
  .אולי  דבר זה יעזור וישראל יחזרו בתשובה. וםצביום ' בבית ה

' ָקְראּו צֹום ִלְפנֵי ה, ַּבחֶֹדׁש ַהְּתִׁשִעי, ַויְִהי ַבָּׁשנָה ַהֲחִמִׁשית ִליהֹויִָקים ֶּבן יֹאִׁשּיָהּו ֶמֶל� יְהּוָדה

ַוּיְִקָרא ָברּו� ַּבֵּסֶפר ֶאת ִּדְבֵרי  : ִּבירּוָׁשָלִם-- ַהָּבִאים ֵמָעֵרי יְהּוָדה, ְוָכל ָהָעם;  ִּבירּוָׁשָלִם,ָּכל ָהָעם
, ֶהָחָדׁש' ֶּפַתח ַׁשַער ֵּבית ה, ְּבִלְׁשַּכת ְּגַמְריָהּו ֶבן ָׁשָפן ַהּסֵֹפר ֶּבָחֵצר ָהֶעְליֹון, ֵּביתה, יְִרְמיָהּו

  ' י- ' ט', ירמיה  פרק לו .ָעםָּכל הָ , ְּבָאזְנֵי

  

אך במקום להתחרט על . המלך יהויקים שומע על כך ומבקש לשמוע גם הוא את תוכן המגילה

  מעשיו קורע ושורף את המגילה  באש 

ְקָרֶאָה ַוּיִ ; ִמִּלְׁשַּכת ֱאִליָׁשָמע ַהֹּסֵפר, ַוִּיָּקֶחהָ , ָלַקַחת ֶאת ַהְּמִגָּלה, ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶל ֶאת ְיהּוִדי
, יוֵֹׁשב ֵּבית ַהֹחֶרף, ְוַהֶּמֶל : ָהֹעְמִדים ֵמַעל ַהֶּמֶל, ּוְבָאְזֵני ָּכל ַהָּׂשִרים, ְּבָאְזֵני ַהֶּמֶל, ְיהּוִדי
, ָׁשׁש ְּדָלתוֹת ְוַאְרָּבָעה, ַוְיִהי ִּכְקרוֹא ְיהּוִדי : ְלָפָניו ְמֹבָעֶרת, ְוֶאת ָהָאח; ַהְּתִׁשיִעי, ַּבֹחֶדׁש

ֲאֶׁשר , ַעל ָהֵאׁש, ָּכל ַהְּמִגָּלה,  ַעד ֹּתם ְוַהְׁשֵל ֶאל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ֶאל ָהָאח, ְקָרֶעָה ְּבַתַער ַהֹּסֵפריִ 
ֵאת ָּכל , ַהֹּׁשְמִעים, ְוָכל ֲעָבָדיו, ַהֶּמֶל--ְוא ָקְרעּו ֶאת ִּבְגֵדיֶהם, ְוא ָפֲחדּו  : ַעל ָהָאח

  ' כד- ' כא', ק לוירמיה  פר :ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

  

שוב את ירמיה לכתוב מחדש את כל דברי המגילה אשר שרף ' אחר המעשה הזה שולח ה
  .ולא זו בלבד אלא גם להודיע לו על גזירה הקרבה ובאה, יהויקים

ב ָּברּו ֲאֶׁשר ָּכתַ , ֶאת ַהְּמִגָּלה ְוֶאת ַהְּדָבִרים, ַאֲחֵרי ְׂשֹרף ַהֶּמֶל--ֶאל ִיְרְמָיהּו', ַוְיִהי ְדַבר ה
, ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהִראֹׁשִנים, ּוְכֹתב ָעֶליהָ ; ְמִגָּלה ַאֶחֶרת, ׁשּוב ַקח ְל: ֵלאֹמר, ִמִּפי ִיְרְמָיהּו

ְוַעל ְיהוָֹיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה :  ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהוָֹיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה, ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהְּמִגָּלה ָהִראֹׁשָנה
ַמּדּוַע ָּכַתְבָּת ָעֶליָה ֵלאֹמר ֹּבא , ֵלאֹמר,  ַאָּתה ָׂשַרְפָּת ֶאת ַהְּמִגָּלה ַהֹּזאת  :'ה ָאַמר הּכֹ , ֹתאַמר

 ְוִיְרְמָיהּו ָלַקח ... ית ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמהְוִהְׁשּבִ , ָיבוֹא ֶמֶל ָּבֶבל ְוִהְׁשִחית ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת
ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי , ַוִּיְכֹּתב ָעֶליָה ִמִּפי ִיְרְמָיהּו,  ָּברּו ֶּבן ֵנִרָּיהּו ַהֹּסֵפרַוִּיְּתָנּה ֶאל, ְמִגָּלה ַאֶחֶרת

ירמיה   .ָּכֵהָּמה, ְועוֹד נוַֹסף ֲעֵליֶהם ְּדָבִרים ַרִּבים; ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהוָֹיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה ָּבֵאׁש

  ' לא-' כז', פרק לו

  

איכה , איכה יעיב, מתחלה היו שלש אלפא ביתין איכה ישבה - כהמה דברים רבים: י "אומר רש
  .עליה אני הגבר שכל אות משולשת בה והוסיף, יועם

, כתב ירמיהו הנביא על יהויקים מלך יהודהשבמגילת איכה ' פרק גי מדבר על "רש

  .ובו שלשה פסוקים על כל אות" אני הגבר" המתחיל ב
  

מלכותו של יהויכין לא האריכה . 'גם הוא לא הלך בדרכי ה, בנו מלך אחרי יהויקים יהויכין

  .החלה גלות בבל, ימים ולאחר שלשה חדשים בשנת שמונה למלכות נבכדנאצר

ַעל , ַוֵּיֵצא ְיהוָֹיִכין ֶמֶל ְיהּוָדה: ָצִרים ָעֶליהָ , ַוֲעָבָדיו; ַעל ָהִעיר, ַוָּיֹבא ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל
: ִּבְׁשַנת ְׁשֹמֶנה ְלָמְלכוֹ , ַוִּיַּקח ֹאתוֹ ֶמֶל ָּבֶבל; ַוֲעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָסִריָסיו, א ְוִאּמוֹ הּו, ֶמֶל ָּבֶבל

ֲאֶׁשר , ַוְיַקֵּצץ ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּזָהב; ֵּבית ַהֶּמֶל, ְואוְֹצרוֹת', ֶאת ָּכל אוְֹצרוֹת ֵּבית ה, ַוּיוֵֹצא ִמָּׁשם 
ם ְוֶאת ָּכל : 'ִּדֶּבר ה, ַּכֲאֶׁשר, ְׂשָרֵאל ְּבֵהיַכל ְיהָוהָעָׂשה ְׁשֹמה ֶמֶל יִ  ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִ

א  :ְוַהַּמְסֵּגר, ְוָכל ֶהָחָרׁש, ֲאָלִפים ּגוֶֹלה) ֲעֶׂשֶרת(ֲעֶׂשֶרה , ַהָּׂשִרים ְוֵאת ָּכל ִּגּבוֵֹרי ַהַחִיל
  ' טז- ' יא', כדמלכים ב  ...זּוַלת ַּדַּלת ַעם ָהָאֶרץ, ִנְׁשַאר
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הוא אחרון מלכי יהודה ובתקופתו נחרב . נמלך אחרי יהויכיןאו מתניה בן יאשיהו , צדקיהו

בל מנבכדנאצר מלך את שמו צדקיהו קי.'גם הוא הולך בדרכי אבותיו ועושה הרע בעיני ה. הבית
  ."יצדק עליך  את הדין אם תמרוד בי' ה" י "לדברי רש, בבל הרומז לו בכך

ם ּוִביהּוָדה', ִּכי ַעל ַאף ה: ְיהוָֹיִקים, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה', ְּבֵעיֵני ה,  ָהַרעַוַּיַעׂש , ָהְיָתה ִבירּוָׁשַלִ
  ' כ- ' יט', מלכים ב כד  :ְּבֶמֶל ָּבֶבל, ַוִּיְמֹרד ִצְדִקָּיהּו; ֵמַעל ָּפָניו, ַעד ִהְׁשִלכוֹ ֹאָתם

  

בטבת ונמשך שנתיים עד ' ר על ירושלים בימורד במלך בבל ועל כן בא המצו, צדקיהו אם כן
 . בתמוז' שהחומה הובקעה בט

ָּבא ,  ֶּבָעׂשוֹר ַלֹחֶדׁש)טבת( ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי, )של צדקיהו( ַוְיִהי ִבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלָמְלכוֹ 
ם ַוָּתֹבא   :ַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק ָסִביב; ַוִּיַחן ָעֶליהָ , ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילוֹ ַעל ְירּוָׁשַלִ

 ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש  )המצור נמשך שנתיים( :ַעד ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל ִצְדִקָּיהּו ָהִעיר ַּבָּמצוֹר
  ' ד-א ',  מלכים ב כה...ַוִּתָּבַקע ָהִעיר: ְלַעם ָהָאֶרץ, ְוא ָהָיה ֶלֶחם; ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר, )תמוז(
  

 ויש אומרים יש אומרים שנבכדנאצר היה בתחילת המצור וחזר אחרי זמן מה לרבלתה
אלא רק נבוזראדן היה והוא רוכב על מרכבה ובה דמותו , שנבכדנאצר לא היה כלל בירושלים

ת בניו נשחטים לעיניו והוא נלקח לגלו,  ומובא למשפט על בגידתושצדקיהו ניתפ .של נבכדנאצר
 לבבל לאחר שדקרו את עיניו ועיורו אותו 

ָּבֶבל, ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת ַהֶּמֶל ְוֶאת ְּבֵני :ִמְׁשָּפט, ַוְיַדְּברּו ִאּתוֹ ; ִרְבָלָתה, ַוַּיֲעלּו ֹאתוֹ ֶאל ֶמֶל ,
  ' ז-  שם ו :ַוְיִבֵאהּו ָּבֶבל, ַּתִיםַוַּיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְׁש , ִעֵּור, ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו; ְלֵעיָניו, ָׁשֲחטּו, ִצְדִקָּיהּו

  

  נשרף בית המקדש , ולאחר כשלושה שבועות

וקלקלו בו , בשבעה נכנסו גויים להיכל ואכלו ושתו(ְּבִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש , )אב( ּוַבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי
ובתשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האש והיה דולק והולך עד סוף , שמיני ותשיעי

, ַלֶּמֶל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל  ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים, יא ְׁשַנת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנהִה ) העשירי
ם ם ְוֶאת ָּכל ; ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶל', ַוִּיְׂשֹרף ֶאת ֵּבית ה : ֶעֶבד ֶמֶל ָּבֶבל ְירּוָׁשָלִ ְוֵאת ָּכל ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלִ

  ' כא- שם ח  .ֵמַעל ַאְדָמתוֹ ,  ַוִּיֶגל ְיהּוָדה...ף ָּבֵאׁשַר ָׂש , ֵּבית ָּגדוֹל
  

כמו בפרקים '  ב-אין כבר סדר א , של מגילת איכה מיוחס לתקופה זו של צדקיהו' פרק ה
  .המצב מבולבל  כפי המצב השורר בירושלים באותם הימים בזמן החורבן, הקודמים

  

: שנה 22על פרק זמן של  לפחות ,ת שונותמדברת על תקופואנו רואים אם כן שמגילת איכה 

אך מדובר בה גם על תקופתו של . צדקיהומלכות ,  שנה11- יהויקים  ומלכות , אחת עשרה  שנה
  .כך שסביר להניח שהיא נכתבה במשך למעלה מעשרים ושתיים שנים, יאשיהו

  

 במגילה סרים שרצה ירמיה הנביא להעביר אלינו ולשם כך ריכז את כל הפרקים הללו המםמה
  .עלינו לעיין היטב בתוך המגילה עצמה,  כדי לברר זאת? אחת

  

  פרק א

 ֵאין ָלּה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה, ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלהָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב-ֶהן •
 'פסוק ב ...ְמַנֵחם

 'פסוק ט ...ָלּהְמַנֵחם ֵאין ,  ַוֵּתֶרד ְּפָלִאים,א ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה, ֻטְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליהָ  •

 ' פסוק טז ...ְמַנֵחםֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ַּמִים ִּכי ָרַחק ִמֶּמִּני , ַעל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה •

 'פסוק יז ...ְלַיֲעֹקב' ָלּה ִצָּוה ה ְמַנֵחם ֵאין,  ּ ְֵרָׂשה ִצּיֹון ְּבָיֶדיהָ פ •

 'פסוק כא ...ִלי ָּכל ֹאְיַבי ָׁשְמעּו ָרָעִתי ָׂשׂשּו ְמַנֵחם ֵאין, יָׁשְמעּו ִּכי ֶנֱאָנָחה ָאנִ  •
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  אך לא זו בלבד היא גם מרגישה מנודה. אין מי שינחם אותה, נבגדת, ירושלים מרגישה בודדה

ם • ַּגם , ָתּהָּכל ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה ִּכי ָראּו ֶעְרוָ ;  ָהָיָתהִניָדהַעל ֵּכן לְ , ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלִ
 ִהיא ֶנֶאְנָחה ַוָּתָׁשב ָאחֹור

ם ; ְסִביָביו ָצָריו, ְלַיֲעֹקב' ִצָּוה ה--ֵאין ְמַנֵחם ָלּה, ֵּפְרָׂשה ִצּיֹון ְּבָיֶדיהָ  • ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִ
 ֵּביֵניֶהם, ִנָּדהלְ 

  

  .יתרה מכך היא מרגישה אפילו שהיא הופכת ללעג בעיני כל

םז • ִּבְנֹפל ַעָּמּה ; ֲאֶׁשר ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם, ֹּכל ַמֲחֻמֶדיהָ -- ְנָיּה ּוְמרּוֶדיהָ ְיֵמי עָ ,  ְָכָרה ְירּוָׁשַלִ
  ַעל ִמְׁשַּבֶּתהָ ָׂשֲחקּו , ָראּוָה ָצִרים-- ְוֵאין עֹוֵזר ָלּה, ְּבַיד ָצר

  

  . שוחקים לה ואפילו,מנודה , אין מנחם לה,  בודדהזהו מצבה של ירושלים

  

והנה אומר , דרשו בשלומו, כולם באו אליו, יוב היה עשיר גדולא.  מצב דומה אנו מוצאים באיוב
  ה לשטן"הקב

  ַאל ִּתְׁשַלח ָיֶד, ִהֵּנה ָכל ֲאֶׁשר לוֹ ְּבָיֶד ַרק ֵאָליו, ֶאל ַהָּׂשָטן' ַוֹּיאֶמר ה
  

  איוב עובר פורענות אחר פורענות אך לא נשבר 

  ְ:ְמֹבָרך' ְיִהי ֵׁשם ה, ָלָקח'  ָנַתן  וה' ה, ׁשּוב ָׁשָּמהְוָעֹרם אָ , ַוֹּיאֶמר ָעֹרם ָיָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי
  ֵלאִהים , א ָחָטא ִאּיוֹב  ְוא ָנַתן ִּתְפָלה, ְּבָכל ֹזאת

  

  אומר לנו הכתוב ?  מתי הוא כן נשבר

ָּגֵרי ֵביִתי  : חּוִניּוְמיָֻּדַעי ְׁשכֵ ;  ָחְדלּו ְקרוָֹבי: ָזרּו ִמֶּמִּני-ַא, ְוֹיְדַעי; ֵמָעַלי ִהְרִחיק, ַאַחי
, ִפי-ְּבמוֹ ; ְוא ַיֲעֶנה, ְלַעְבִּדי ָקָראִתי  :ָהִייִתי ְבֵעיֵניֶהם, ָנְכִרי; ְלָזר ַּתְחְׁשֻבִני, ְוַאְמֹהַתי

, ָאקּוָמה; ָמֲאסּו ִבי, ֲעִויִלים-ַּגם   :ִלְבֵני ִבְטִני, ְוַחֹּנִתי ָזָרה ְלִאְׁשִּתי, רּוִחי :לוֹ -ֶאְתַחֶּנן
  ' יט- ' יג', פרק יט .ִבי- ָאַהְבִּתי ֶנְהְּפכּו- ְוֶזה;  ְמֵתי סוִֹדי-ָּכל, ִּתֲעבּוִני  :ִבי-רּוַוְיַדּבְ 

  

. הם היו קרובים אל כספו ולא אליו, חבריו עזבו אותו, רק כאשר הוא מרגיש לבד ועזוב מכל

  .הוא מרגיש נבגד ובודד אז הוא מגיע לסף שבירה וזהו בדיוק מה שקרה לירושלים

  

לא משנה כמה שננסה להדמות לגויים , נרצה או לא נרצה: ה על ידי ירמיהו" הקב לנואומר
הן עם לבדד  לבין  איכה ישבה בדדאך עלינו לבחור בין. תמיד נהיה לבד, ולהתחנף אליהם

 אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש: אם עם ישראל עושה רצונו של מקום שנאמר .ישכון

  :אזי מתקיים בו הכתוב, בדל מן הגוייםנ,   וקדוש פירושו נבדל-

ַאְׁשֶרי   : ַיַעְרפּו ָטל, ַאף ָׁשָמיו; ֶאל ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירוֹׁש, ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין ַיֲעֹקב
ַֹעם נוַֹׁשע ַּבה, ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמו ,'ָמֵגן ֶעְזֶר ,ְוִיָּכֲחׁשּו; ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָל ְוַאָּתה ,  ֹאְיֶבי

ַעל ָּבמוֵֹתימוֹ ִתְדֹר.  
  

לפני מותו קיבץ רבי אליעזר בן הורקנוס את תלמידיו ובישר להם שאף אחד מהם לא מסופר ש
, לא זו בלבד: " ענה לו רבו ? האם גם אני:רבי עקיבא שהיה אחד מהם שאל . ימות מיתה רגילה

והיה " למדני תורה, רבי"עקיבא בכה וביקש ממנו מסופר שרבי ".  אלא שלך תהיה קשה מכולן
  .מלמדו שיר השירים

.  פסק רבי אליעזר הגדול ובאותו רגע פרחה נשמתו."די אינני יכול יותר" אמר לו רבי עקיבא 

  ?מה מעשה זה בא ללמד אותנו

,  איך ללמד את הדורות הבאים לא לראות בצורה מצומצמת-למדני תורה : אמר רבי עקיבא

  . תלמד אותי את הסוד הגדול הזה, אנחנו חלק ממהלך אלוקילראות ש

" הנך יפה רעייתי:"בו נאמר,  את שיר השירים-בא ונפתח את הכתובה : אומר לו רבי אליעזר

  ". כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשים"על כן אמר רבי עקיבא 
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  .מסביר לנו רבי אליהו הגאון מווילנה שלכל אות יש בן זוג 

  לבד' ה    10=  ו -ד    10=  ז -ג    10=  ח -ב   10=  ט -א   :דותביחי

   לבד' נ   100= ס -מ   100=  ע - ל   100=  פ - כ    100=   צ -י   :בעשרות

  לבד'  ך  1000=  ם - ת   1000=  ן -ש   1000=  ף -ר   1000=  ץ -ק   :          במאות

  

רק כאשר את ?  נך יפה רעיתי המתי את, על כן גם כלפי ישראל. נשארות לבד הנך אותיות

  ִיְׁשֹּכן ּוַבּגוִֹים א ִיְתַחָּׁשב ְלָבָדד ֶהן ָעםמקיימת את הפסוק 
  

  ' פרק ג

  .פרק זה נכתב על תקופתו של מלך יהויקים, כאמור לעיל

הוא למעשה מתאר . ך כולו"אומר ירמיהו הנביא דברים קשים ביותר שכמום לא נאמרו בכל התנ

  .ה לא מקשיב"ישראל בכי רע והקב -" אחור באחור "מצב 

ְּכֵמֵתי , ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבנִי  :רֹאׁש ּוְתָלָאה, ָּבנָה ָעַלי ַוּיַַּקף  :ִׁשַּבר ַעְצמֹוָתי, ִּבָּלה ְבָׂשִרי ְועֹוִרי
  :ַתם ְּתִפָּלִתיׂשָ , ַּגם ִּכי ֶאזְַעק ַוֲאַׁשֵּועַ    :ִהְכִּביד נְָחְׁשִּתי, ָּגַדר ַּבֲעִדי ְו6א ֵאֵצא   :עֹוָלם

  

  אך אנחנו מוצאים גם בפרק זה דברי עידוד
ֶחְלִקי ְיהָוה  :ֱאמּוָנֶת, ַרָּבה, ַלְּבָקִרים, ֲחָדִׁשים :ִּכי א ָכלּו ַרֲחָמיו, ַחְסֵדי ְיהָוה ִּכי א ָתְמנּו

ִלְתׁשּוַעת , טוֹב ְוָיִחיל ְודּוָמם  :ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו, ְלֹקָוו' טוֹב ה: ַעל ֵּכן אוִֹחיל לו, ָאְמָרה ַנְפִׁשי
  :ִּכי ִיָּׂשא ֹעל ִּבְנעּוָריו, טוֹב ַלֶּגֶבר: 'ה
  

לא ' ומצד שני אומר לנו שחסדי ה, ה שתם תפילתי ולא שומע"מצד אחד אומר לנו הנביא שהקב
  ? ה שומע או אינו שומע"האם הקב,  אם כן, נשאלת השאלה. תמו וכדאי לפנות אליו

מהו . הוא מתחיל בדברים מאוד קשים ובאמצע הכל מתהפך. ו מבלבל אותנונראה לנו שירמיה
  ? ההסבר

  

,  אלא תורה זאת ואין ַעל ֵּכן אוִֹחיל, ֹזאת ָאִׁשיב ֶאל ִלִּביאמרו חכמים שהתשובה נמצאת בפסוק 

  ְבָעְנִיי ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי  תוָֹרְת לּוֵלי: גם דוד המלך אומר בתהילים ". זאת התורה"שנאמר 
ירמיהו בא ללמד אותנו שמותר לשאול אפילו שאלות קשות אך תמיד צריך לזכור שבמרכז 

  .ה"נמצא הקב

  

הכל . 'כאשר מסתכלים מן הצד אנחנו רואים את המצב כפי שמתואר בחלק הראשון של פרק ג

ה הוא הטוב והמיטיב "ב אך עלינו לדעת ולהבין  שהק.ִׁשַּבר ַעְצמוָֹתי, ִּבָּלה ְבָׂשִרי ְועוִֹרי, חושך

ֶּגֶבר ַעל , ַמה ִּיְתאוֵֹנן ָאָדם ָחי  :ָהָרעוֹת ְוַהּטוֹב, ִמִּפי ֶעְליוֹן א ֵתֵצא שנאמר בהמשך הפרק
  . 'ְוָנׁשּוָבה ַעד ה, ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה   :ֲחָטָאו

ה "א קיים אצל הקבענין הזמן ל. סוד הבריאה הוא להיטיב לנבראיו וסוף מעשה במחשבה תחילה
. אלא רק בסופו, אל לנו לבחון דברים באמצע תהליך. ועל כן סוף המעשה והמחשבה אחד הם

  . אנחנו חלק ממהלך

  

המקדש , ירושלים חרבה. הוא הדבר אשר מבקש ירמיהו ללמד אותנו בפרק זה של מגילת איכה
קשות אותן מותר שאלות , יש הרבה שאלות, ששה מליון יהודים נספים באותה תקופה, חרב

דבר זה אפשרי רק אם נכנסים . אך תמיד יש להסתכל על המצב כחלק ממהלך אלוקי, לשאול
 .  דהיינו אם לומדים תורה, לבתי כנסיות ובתי מדרשות ופותחים את הכתובה
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  'פרק ה

ֵאֶלי ' ֲהִׁשיֵבנּו ה המגילה מסתיימת בפסוקי נחמה ולמעשה היתה אמורה להסתיים בפסוק
ִּכי ִאם ָמֹאס ְמַאְסָּתנּו   אך ירמיהו מצא לנכון להוסיף עוד פסוק.ּוָב  ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדםְוָנׁש

   ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד ְמֹאד
  

פסוק זה . במקום לסיים בנחמה בא ירמיהו ומסיים ברע. לכאורה פסוק זה בא לקלקל את הכל

ֵאֶלי ְוָנׁשּוָב  ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ' ִׁשיֵבנּו ההֲ  מקלקל כל כך שאנחנו מיד חוזרים על הפסוק הקודם
   .ְּכֶקֶדם

  

פסוק זה בא לנחם אותנו עוד יותר אלא שצריך רק לדעת . מתרץ ריש לקיש ואומר שלהיפך הוא
ה מאס בנו ואז קצף "פסוק זה לא בא לקבוע כפי שנראה לעין מצב שהקב. איך לקרוא אותו

ָקַצְפָּת ? ִּכי ִאם ָמֹאס ְמַאְסָּתנּואותו בצורת שאלה  כך צריכים לקרוא -אלא להיפך , עלינו
ו לא "ח, ה לא מאס בעמו כי אם כך היה"הקב. שהתשובה עליה היא שלילית  ,ָעֵלינּו ַעד ְמֹאד

לא אך ידוע שרוגז ,  אמנם עד מאוד-ה רק קצף עלינו "אלא שהקב. היתה אפשרות לתקומה
אם נשכיל ונבין . ויא יתכן נתק מוחלט בין אב לבניתברך ול' בנים אנחנו לה. נמשך לעולמי עד

   ֵאֶלי ְוָנׁשּוָב  ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם ' ֲהִׁשיֵבנּו ה  -ניתן לבקש ולזכות ל, זאת
  

  בין המצרים  

 מקום צר המפריד בין -ל דימו זאת לצוואר של גוף האדם "חז. תקופה זו נקראת בין המצרים
, הלב שלנו מבין שזו היא הדרך הנכונה', וצים לקיים את מצוות האנחנו ר. הראש לבין לב האדם

הכל . אך משום מה רצון זה אינו מצליח להגיע אל המוח כדי לקבל את הפקודות המתאימות
רק אם נדע לשאול את עצמנו , איך לפתוח את המצר. נאמר" עם קשה עורף. "נתקע במצר הזה

  .ה במרכזו של עולם ולא את עצמנו"ים את הקבעלינו לש.  מי אני בכלל-איפה אני " ?איכה"

  

 -ה יעננו בגדול "אזי הקב, אם נפתח במעט את המצרָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה  ַהֵּמַצר-ִמן

  " אולם של ואני אפתח לכם כפתחו פתחו לי פתח כחודו של מחט: "במרחב שנאמר

  

  שלושה התנבאו בלשון איכה 

 .ְוִריְבֶכם, ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם, ְלַבִּדי, אֵאיָכה ֶאָּׂש : משה אמר •

 .ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה, ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזוָֹנה :ישעיה אמר •

 ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד: ירמיה אמר •

  

, שלושתם דנים בנושא של איכה אך למעשה אנחנו מוצאים את המילה הזאת כבר הרבה קודם

 ַאֶּיָּכה , ַוֹּיאֶמר לוֹ ; ֶאל ָהָאָדם, ֱאִהים' ָרא הַוִּיְק  -ה שואל את אדם הראשון "כאשר הקב

האם אתה מסתתר או האם אתה מסוגל לעמוד לפני ? ה שואל את אדם הראשון איפה אתה"הקב
  ? ביושר

  

כשאדם שם את עצמו במרכז ומתבטא " . אני הגבר" של מגילת איכה מתחיל ב פרק שלישי
אזי באות כל השאלות " ידי עשה לי את החיל הזהכוחי ועוצם "או " אני הגבר"במושגים כגון 

מאחר וההבנה והראיה שלו מצטמצמות ואינו רואה את המהלך כולו אלא רק מה , הקשות

אזי הבנתו וראייתו מתרחבות , ה במרכז"אך כאשר הוא שם את הקב. שעובר עליו באותו רגע
  .והוא מבין שהכל הוא לטובה
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יכוון האדם בתפילת שמונה עשרה בברכת ,  בין המצריםי הקדוש מוסיף ואומר שבכל ימי"האר
לא כנהוג בכל ימות השנה שהוא מידת הרחמים אלא יכוון בנוסף באותיות ' בשם ה, מגן אברהם

  . ד"טדה דהיינו אותיות -' שלפני אותיות ה

  

 ד" ימים כמנין ט13ח אב ישנם "ז בתמוז לר"בין י •

  ד" ימים כמנין ה9באב ישנם ' ח אב לט"בין ר •
  

גם , אנחנו זקוקים מעבר למידת הרחמים הרגילה, י ללמד אותנו שבתקופה זו"רוצה רבנו האר

  :לזכותו של משה ולמידות הרחמים שהוא התפלל עליהן

  : משה מידות של רחמים כאשר עבדו את העגל שאמר13 •
ֹנֵׂשא ָעוֹן , ֲאָלִפיםְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֹנֵצר ֶחֶסד לָ , ֶאֶר ַאַּפִים ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון', ה' ה

ַעל ִׁשֵּלִׁשים , א ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעוֹן ָאבוֹת ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני ָבִנים, ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה
  .ְוַעל ִרֵּבִעים

 

  : משה מידות של רחמים בחטא המרגלים שאמר9 •
, א ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעוֹן ָאבוֹת ַעל ָּבִנים, הְוַנֵּק ; ָוָפַׁשע, ֹנֵׂשא ָעוֹן, ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד', ה

   .ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים
  

  :יהי רצון שנזכה ויקוים בנו הפסוק

  ָעֶליָה  ַהִּמְתַאְּבִלים- ָּכל ֹאֲהֶביָה ִׂשיׂשּו ִאָּתּה ָמׂשוֹׂש- ְירּוָׁשַלִם ְוִגילּו ָבּה ָּכל- ִׂשְמחּו ֶאת
  

  

  אמן ואמן


