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  القدس تبكي حالها
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صارتْ ! كَيفَ صارتْ مهجورةً، الْمدينَةُ الَّتي كَان فيها شَعب كَثير؟ صارتْ كََأرملَة وهي الْعظيمةُ في اُألمم١ِ
وال واحد يعزيها من بينِ كُلِّ .  بِحرقَة، ودموعها علَى خَديهاتَبكي في اللَّيِل٢! عبدةً وهي الْملكَةُ بين الْمدنِ

سكَنَتْ بين اُألممِ، . بعد الذُّلِّ والْعبودية الشِّديدة، ُأسرتْ يهوذَا٣. تَركَها كُلُّ َأصحابِها، صاروا َأعداءها. محبيها
تَبكي الطُّرقُ الَّتي تَُؤدي ِإلَى الْقُدسِ، ِلعدمِ ٤. لَحقَها كُلُّ الَّذين طَاردوها. د راحةً لَما كَانَتْ متَضايقَةًوال تَجِ

يدِإلَى الْع ينما، . الْقَاداتُهشَاب نزا، تَحهاربَأح دتَنَها، يهاتابوتْ كُلُّ بمدنْهاري الْمتُقَاس يها ٥. وهومخُص ارص
زاَل عنِ الْقُدسِ كُلُّ ٦. ذَهب َأوالدها، َأسرهم الْعدو. نَجح َأعداُؤها َألن اَهللا عاقَبها علَى ذُنُوبِها الْكَثيرة. َأسيادا
ِإنَّها ! الْقُدس ذَِليلَةٌ وضاِئعة٧ٌ. رعى، ضعفَاء وهارِبِين َأمام الطَّارِدزالنٍ ال تَجِد مصار عظَماُؤها كَغ. بهاِئها

ةيمامِ الْقَدي اَأليف بِه تَّعا كَانَتْ تَتَمم اآلن ا. تَذْكُرينُهعي نم دوجال يا، وهبشَع ودالْع مزه . اءدا اَألعآها رلَم
كُلُّ الَّذين َأكْرموها يحتَقرونَها َألنَّهم رَأوها عارِيةً، . َأذْنَبت الْقُدس جِدا، ِلذَِلك تَنَجست٨ْ. وا علَى هالكهاضحكُ

اءرِإلَى الْو جِعتَرو دا تَتَنَههنَفْس يها٩. واِلها بَِأذْيتُهاسقَتْ نَجتُفَ. لَص الَميرِهصي مف ا. كِّريبها رقُوطُهس كَان .
  .انْظُر يا رب ِإلَى ذُلِّي َألن الْعدو انْتَصر. وال واحد يعزيها

رب منَعتَهم من الدخُوِل في مد الْعدو يده ِإلَى خَزاِئنها، ورَأت اَألجانب يدخُلُون الْبيتَ الْمقَدس، مع َأنَّك يا ١٠
كتاعمز١١ِ. جنِ الْخُبثُ عحبيا وبِهكُلُّ شَع دتَنَهي .اةيالْح دلَى قَيا عقَوبيامِ ولَى الطَّعلُوا عصحِلي مها كُنُوزطَوَأع .

  .انْظُر يا رب وتََأمْل َألنِّي صرتُ محتَقَرةً
١٢ابِرِي الطَّرِيقا كُلَّ عوا ينْتَبِهاُهللا ! ا ي بِهنابي َأصالَّذو لَيع اءي جي الَّذكََألَم َألَم دوجْل يوا، هانْظُرلُوا وتََأم

.  ِلرِجلَي وردني ِإلَى الْوراءنَصب شَبكَةً. َأرسَل نَارا من فَوقُ، فَنَزلَتْ ِإلَى عظَامي١٣يوم غَضبِه الشَّديد؟ 
ضيع اُهللا . وضع ذُنُوبِي علَي كََأنَّها نير، ربطَها بِيده، ثَقُلَتْ علَى رقَبتي١٤. جعلَني خَرِبةً وطُوَل الْيومِ مغْمومةً

هِملَيع رال َأقْد ني ِإلَى منلَمَأسي، وتي١٥. قُونْدع ينطَاِل الَّذاُهللا كُلَّ اَألب فَضر . طِّمحشًا ِلييج لَيع لَبج
ابتَعد . ِلهذَا َأبكي، وتَسيُل بِالدموعِ عينَاي١٦. عصرةهوذَا الْجميلَةَ كَما في مالْمولَى سحقَ عاصمةَ ي. شُباني

ي وزعي ننِّي ميعشُ نَفْسنْعي نم .ودالْع رانْتَصي والدَأو لَكه.  
صارت الْقُدس . حكَم اُهللا علَى يعقُوب َأن يكُون جِيرانُه هم َأعداُؤه. ال يوجد من يعزيها. تَمد الْقُدس يديها١٧

شُباني وشَاباتي . اسمعوا يا كُلَّ الشُّعوبِ، وانْظُروا َألَمي.  لَكنِّي عصيتُ َأمرهاُهللا عادٌل١٨. بينَهم كَشَيء نَجِسٍ
ماتَ َأحبارِي وشُيوخي في الْمدينَة وهم يبحثُون عنِ . نَاديتُ َأصحابِي، لَكنَّهم خَدعوني١٩. ذَهبوا ِإلَى اَألسرِ



قَلْبِي مضطَرِب، نَفْسي مضطَرِبةٌ، َألنِّي عصيتُ ! انْظُر يا رب فَِإنِّي في ضيق٢٠.  ِليبقَوا علَى قَيد الْحياةالطَّعامِ
كُلُّ . وجد من يعزينيسمعوا تَنَهدي، وال ي٢١. السيفُ يقْتُُل في الشَّوارِعِ، والْموتُ يفْني في الديارِ. وتَمردتُ

. لَيتَك تَجلب علَيهِمِ الْيوم الَّذي حكَمتَ بِه ِليصيروا مثْلي. َأعداِئي سمعوا عن ضيقي، وفَرِحوا بِما فَعلْتَه بِي
٢٢زلْتَ بِي جا فَعكَم ْل بِهِمافْعو ،كامَأم مهكُلَّ شَر رضكُلِّ ذُنُوبِيَأح يٌل. اءلقَلْبِي عو يري كَثدتَنَه.  
  

 عقاب القدس
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في يومِ . كَيفَ غَضب الْمولَى علَى الْقُدسِ وغَطَّاها بِالظَّالمِ؟ طَوح بَِأمجاد ِإسراِئيَل من السماء ِإلَى اَألرض١ِ
 تَهيب ذْكُري لَم بِهبِالأفْنَى ا٢غَض قُوبعي ناكسلَى مولْم وذَا. شَفَقَةهي ةماصع ونصح مده بِهي غَضَل . فَأنْز

مانَهَأهضِ وا ِإلى اَألرهاءظَمعلَكَةَ وماِئيَل٣. الْمري ِإسنب ةكُلَّ قُو يدالشَّد بِهبِغَض طَّما. حلَم منْهع نَهوع بحس 
ودالْع اءا. جلَهوا حةً تَْأكُُل كُلَّ ملْتَهِبا منَار قُوبعي يَل فنَا٤. َأشْعدض ينَهمي بوصنَا، وونَح هسقَو شَد ودكَع .

حطَّم كُلَّ . حطَّم ِإسراِئيَل. ولَى كَعدوصار الْم٥. صب غَضبه كَنَارٍ علَى ديارِ الْقُدسِ. قَتََل كُلَّ عزِيزٍ في عيوننَا
. حطَّم بيتَه. َأزاَل مسكَنَه كَحديقَة زالَت٦ْ. كَثَّر الْبكَاء والْحزن في عاصمة يهوذَا. قُصورِها وهدم حصونَها

تَرك . رفَض اُهللا منَصتَه٧. غَضبِه وسخْطه تَخَلَّى عنِ الْملك والْحبرِجعَل اُهللا الْقُدس تَنْسى الْعيد والسبتَ، وبِ
سقَدالْم تَهيب .ودالْع دا ِليورِهقُص اروَأس لَّمس .يدمِ عوي يا فاِهللا كَم تيي بتَفُوا ف٨. فَه اروَأس مدهي اُهللا َأن مزع

. َأحزن حصونَها وَأسوارها حتَّى سقَطَتْ معا. لَم يمنَع يده عن ِإهالكها. بدَأ يقيس الْقُدس ِليخْرِبها. دسِالْقُ
حتَّى . ال شَرِيعةَ. ُألممِملكُها وعظَماُؤها ُأسروا بين ا. كَسر وحطَّم َأقْفَالَها. غَاصتْ في اَألرضِ بواباتُها٩

شُيوخُ الْقُدسِ يجلسون علَى اَألرضِ ساكتين، وضعوا تُرابا علَى ١٠. َأنْبِياُؤها ال يرون رَؤى من عنْد اِهللا
قَلْبِي . ضعفَتْ من الْبكَاء عينَاي١١. َأحنَتْ شَاباتُ الْقُدسِ رُؤوسهن ِإلَى اَألرضِ. رُؤوسهِم، ولَبِسوا الْخَيشَ

طَرِبضم .لَكبِي هشَع ي، َألنتْ نَفْسذَاب .ينَةدالْم اتاحي سف هِملَيى عغْمي عضالر١٢. اَألطْفَاُل و قُولُوني
هِماته؟: "ُألمرالْخَمو زالْخُب نكَ" َأي هِملَيى عغْميوينَةدالْم اتاحي سى فحرانِ . جضي َأحف مهوحر يضتَفو
هِماتهُأم.  

١٣وددرِ بِال ححكَالْب كاب؟ خَريكزفَ ُأعكَيو اذَا ُأقَارِنُك؟ بِمكهاذَا ُأشَبسِ؟ بِمينَةَ الْقُددا مي اذَا َأقُوُل لَكم . نمو
لَم يكْشفُوا شَرك ِليحفَظُوك من اَألسرِ، بْل َأعطَوك . َأنْبِياُؤك رَأوا لَك رًؤى كَاذبةً وخَادعة١٤ًفيك؟ يقْدر َأن يشْ

لُّوكَأضا وبا كَاذيحة١٥ً. وخْرِيي سدبِاَألي فِّقُونصي بِك ونربعي ينكُلُّ الَّذ !هيو ونفِّرصلَى يع مهُؤوسر ونز
قُولُونيسِ وضِ؟: "الْقُدكُلِّ اَألر حفَراِل، وملَةَ الْجى كَامعي كَانَتْ تُدينَةُ الَّتدالْم يه هذْل ه١٦" ه اِئكدكُلُّ َأع
لَك مهفَم ونفْتَحي .هِمنَانبَِأس ونرصيو ونفِّرصي .قُولُونا: "يلَكْنَاهشْنَا ! َأهع ،نَاهي انْتَظَرالَّذ موالْي وذَا هه

شُفْنَاهو"!  



قَوى . جعَل الْعدو يشْمتُ بِك. هدمك ولَم يشْفقْ علَيك. فَعَل اُهللا ما قَصده، تَمم كَالمه الَّذي حكَم بِه منْذُ الْقَديم١٧ِ
كوملَى١٨. خُصوبِالْم بتَغَاثَ الشَّعال. اسلَيا واررٍ نَهكَنَه وعمي الدسِ اذْرِفالْقُد اروا َأسي . كي نَفْسطال تُع

ضرِ اسكُبِي كَالْماء قَلْبك في مح. قُومي واصرخي في اللَّيِل، في َأوِل اللَّيِل١٩. راحةً، وال عينَيك هدوءا
  .ارفَعي ِإلَيه يديك من َأجِل نُفُوسِ َأوالدك الَّذين يغْمى علَيهِم من الْجوعِ، في رْأسِ كُلِّ شَارِعٍ. الْمولَى

 الَّذين في حضنهِن؟ هْل يقْتَُل بِمن صنَعتَ هذَا؟ هْل تَْأكُُل النِّساء َأوالدهن، َأطْفَالَهن! انْظُر يا رب وتََأمْل٢٠
ماتَ شُباني . انْطَرح الشَّباب والشُّيوخُ علَى اَألرضِ في الشَّوارِع٢١ِالْحبر والنَّبِي في بيت اِهللا الْمقَدسِ؟ 

فيي بِالساتشَاببِ. و متَهحذَب ،بِكمِ غَضوي يف مقَتَلْتَه٢٢. ال شَفَقَة كََأنَّك ،ةكُلِّ جِه نم لَياَل عوتَ اَألهينَاد
يدِإلَى ع متَهوعا! دنَج داحال وو ،بره داحال وبِ اِهللا ومِ غَضوي يي. فودع مقَتَلَه منَشَّْأتُهو متُهيبر ينالَّذ.  

  
 يوجد أمل
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١الر وُلَأنَا هبِ اِهللا جا غَضصتَ عالذُّلَّ تَح ري اخْتَبي ظَالمٍ بِال نُور٢ٍ. الَّذي فشَّانمي ون٣. قَاد لَيع هدي دم
. شَقَّةحاصرني وَأحاطَني بِالْمر والْم٥. كَسر عظَامي. َأتْلَفَ لَحمي وجِلْدي٤. مرةً بعد ُأخْرى طُوَل الْيومِ

َأصرخُ وَأستَغيثُ، ٨. ثَقََّل سلْسلَتي. حبسني ِلكَي ال َأهرب٧. َأجلَسني في الظَّالمِ، كَالَّذين ماتُوا منْذُ الْقَديم٦ِ
َأضلَّني ١١. ب، ويخْتَبُِئ كََأسديكْمن ِلي كَد١٠. عوج سبلي. سد طُرقي بِحجارة كَبِيرة٩. ولَكنَّه يصد صالتي

كُلُّ ١٤. شَقَّ كُلْيتَي بَِأسلحته١٣. صوب قَوسه نَحوِي، وجعلَني هدفًا ِلسهامه١٢. وَأتَاهني وتَركَني بِال عونٍ
هشَّم بِالْحصى ١٦. َأشْبعني مرا، وَأرواني علْقَما١٥. شَعبِي يضحك علَي، يهزُأون بِي في َأغَانيهِم طُوَل الْيومِ

ادمي الري فغَنرمي، ونَان١٧. َأسنَاءيتُ الْهالمِ، نَسالس نتُ مرِمتْ: "فَقُلْت١٨ُ. حاحي ري فلَأم اعضي، وتقُو 
ولَكنِّي ُأردد هذَا في قَلْبِي، ٢١. َأذْكُرها جيدا فَتَكْتَِئب نَفْسي٢٠. َأذْكُر ذُلِّي وضياعي والْمر والْعلْقَم١٩." اِهللا

عظيمةٌ . جديدةٌ هي كُلَّ صبح٢٣ٍ. نَفْن، َألن رحمتَه ال تَزوُلِإنَّه من ِإحسانِ اِهللا َأنَّنَا لَم ٢٢: فَيرجِع ِإلَي اَألمُل
انَتُكي٢٤! َأمفَقُلْتُ ِلنَفْس" :هرَأنْتَظ يبِي، ِلذَِلكنَص و٢٥." اُهللا ههطْلُبي نِلم ،يهف لَهَأم عضي نِلم ب٢٦. اُهللا طَي رخَي

وَأن يجلس ٢٨. خَير ِللْواحد َأن يتَحمَل الْمسُئوِليةَ وهو صغير السن٢٧. ظر بِهدوء نَجاةَ اِهللالِإلنْسانِ َأن ينْتَ
هلَيتْ ععضا وَألنَّه ،وءدبِه هدحٌل٢٩. وَأم دوجي لَّهابِ، لَعي التُّرف ههجو نفدي٣٠. و يطعيو ،هملْطي نِلم هخَد

  .ويشْبع هوانًا
٣١دِإلَى اَألب فُضراَهللا ال ي ٣٢. ِإنةيمظالْع هتمحر بسح محري نَّهلَك ،باقعي ولَّ ٣٣. فَهذي َأن بحو ال يهو

مزِنَهحي َأو النَّاس. 
٣٤ي داحو كَان ى ِإنري وهضِ، وي اَألركَانٍ فم ي َأيف ينونجسالْم هلَيتَ رِجتَح وس٣٥د نا مشَخْص نَعمي َأو

 ،يلالْع امَأم قِّه٣٦حالَةدالْع نانًا مِإنْس رِمحي ذَا؟! َأوى اُهللا كُلَّ هرَأال ي  



فَلماذَا يشْتَكي اِإلنْسان الْحي ٣٩. بَِأمرٍ من الْعلي، يْأتي الشَّر والْخَير٣٨هْل يحدثُ شَيء لَم يسمح بِه اُهللا؟ ٣٧
  من عقَابِ ذُنُوبِه؟

:  في السماء، ونَقُوُل لَهتَعالَوا نَرفَع قُلُوبنَا وَأيدينَا ِإلَى اِهللا٤١. تَعالَوا نَفْحص ونَخْتَبِر َأعمالَنَا، ونَرجِع ِإلَى اِهللا٤٠
٤٢"رتَغْف َأنْتَ لَمنَا، ودرتَمنَا وتْنَا٤٣. َأذْنَبدطَربِ وبِالْغَض كتَ نَفْسغَطَّي .٤٤. قَتَلْتَنَا بِال شَفَقَة كتَ نَفْسغَطَّي

كالتُنَا ِإلَيَل صال تَص ابِ، ِلكَيحثَال٤٥َ. بِالسلْتَنَا حعوبِجالشُّع نيالَةً بزِبلَنَا٤٦. ةً و مهوا فَماِئنَا فَتَحدكُلُّ َأع .
٤٧ابالْخَرو ارمالدو الكالْهو بعلَّ بِنَا الر٤٨. حلَكبِي هشَع َألن ،نَييع نالَتْ موعٍ سمد اري ٤٩. َأنْهكَأب

حزِنَتْ نَفْسي لَما رَأيتُ ما جرى ِلكُلِّ بنَات ٥١. ى ينْظُر اُهللا من السماء ويرىحت٥٠َّ. بِالدموعِ بِال انْقطَاعٍ
  ."مدينَتي

فَاضت الْمياه ٥٤. طَرحوني حيا في حفْرة، ورموا حجارةً علَي٥٣. صادني َأعداِئي كَعصفُورٍ، بِال سبب٥٢ٍ
ال تَسد : "قُلْتُ لَك٥٦. من َأعماق الْحفْرة، دعوتُك بِاسمك يا رب٥٥' .هلَكْتُ': رْأسي، وقُلْتُ في نَفْسيفَوقَ 

  ."ال تَخَفْ: "اقْتَربتَ منِّي لَما دعوتُك، وقُلْتَ ِلي٥٧. فَسمعتَ صوتي." ُأذُنَك عن َأنيني وصراخي
. رَأيتَ كَيفَ َأنِّي مظْلُوم يا رب، فَاحكُم في صاِلحي٥٩. َأنْتَ دافَعتَ عن قَضيتي يا رب، وفَديتَ حياتي٥٨
. راتهِم ضديوسمعتَ شَتَاِئمهم يا رب، وكُلَّ مَؤام٦١. ورَأيتَ كُلَّ انْتقَامهِم، وكُلَّ مَؤامراتهِم ضدي٦٠
  .انْظُر كَيفَ يهزُأون بِي في َأغَانيهِم، سواء جلَسوا َأو وقَفُوا٦٣. وكَالم َأعداِئي وَأفْكَارهم ضدي طُوَل الْيوم٦٢ِ
٦٤اِلهِممَأع بسح با ري مهباقَأنْزِْل٦٥. عةً، وغَشَاو لَى قُلُوبِهِمع عضنَتَكلَع هِملَيا ٦٦.  عي بِكبِغَض مهطَارِد

كاتاومس تتَح نم مكْهلَأهو ،بر.  
  

 الهجوم على القدس

٤ 

.  شَارِعٍكَيفَ فَقَد الذَّهب برِيقَه؟ كَيفَ صار الذَّهب الصافي معتما؟ انْتَثَرت الْحجارةُ الْمقَدسةُ في رْأسِ كُل١ِّ
٢ا فَخَارِيهنَعص فخَز نيةً مآن وا اآلنبسح ،يبِ النَّقالذَّه نم منَهزو وناوسكَانُوا ي ينالَّذ امرسِ الْكُل الْقُدَأه .
٣قَاس اربِي فَصا شَعا، َأمهعضا ِلتُرغَارِها ِلصهيي ثَدطتُع تَّى الذَِّئابحاءرحي الصامِ فا كَالنَّع٤. ي انقَ ِلسلَص

دَأح يهِمطعال يا وزخُب ونطْلُبطَشِ، اَألطْفَاُل يالْع نم هنَكيعِ بِحض٥. الر ناتُوا مم ،اتبالطَّي ْأكُلُونكَانُوا ي ينالَّذ
قَاتي الطُروعِ فالْج .سلْبكَانُوا ي ينابِِلالَّذزي الْمامِ فنِ الطَّعثُوا عحب ،رِيرالْح ٦. ون نم بعبِي َأصشَع قَابع

دا يهِإلَي تَدتَم رِ َأنغَي نم ظَةي لَحتْ في انْقَلَبالَّت ،ومدقَابِ سع.  
بنِ، وَأجسامهم َأكْثَر حمرةً من الْمرجانِ، ومنْظَرهم كَان عظَماُؤها َأنْقَى من الثَّلْجِ، وَأكْثَر بياضا من الل٧َّ

قراَألز اقُوتارِع٨ِ. كَالْيي الشَّوف دَأح مرِفُهعمِ، فَال يالْفَح نا مادوس َأكْثَر وا اآلنحبلَى . فََأصا عوا جِلْدارص
الَّذين قُتلُوا بِالسيف كَانُوا َأحسن حاال من الَّذين ماتُوا من الْجوعِ، َألن هُؤالء ٩. بِيبِس جِلْدهم كَالْخَشَ. عظْمٍ



ما هلَك النِّساء الْحنُونَاتُ طَبخْن بَِأيديهِن َأوالدهن، فَكَانُوا طَعاما لَهن ل١٠َ. انْتَهوا معذَّبِين ِلعدمِ وجود طَعامٍ
ملُوك ١٢. َأنْزَل اُهللا كُلَّ غَيظه، صب غَضبه الشَّديد، وَأشْعَل نَارا في الْقُدسِ فََأكَلَتْها من َأساساتها١١. شَعبِي

 رقْدي مالْخَصو ودالْع قُوا َأندصي لَم ،ما كُلُّهنْيُل الدَأهالَمِ، وسِالْعالْقُد اتابوخَُل بدي ال، ١٣! َأنعذَا فه تَم نلَكو
اءيالَْأتْق ما ديهفَكُوا فس ينا الَّذارِهبَأح شَرا واِئهبِ ذَنْبِ َأنْبِيبتَلَطَّخُوا ١٤. بِسارِعِ، وي الشَّويِ فموا كَالْعتَاه اآلنو

! ابعدوا! ابعدوا عنَّا يا نَجِسون: "فَيصرخُ النَّاس ِإلَيهِم ويقُولُون١٥. حد َأن يلْمس مالبِسهمبِالدمِ، فَال يقْدر َأ
الْمولَى نَفْسه ١٦" .ال نُرِيدهم َأن يقيموا بينَنَا: "فَهربوا وتَشَردوا، ولَكن َأهَل اُألممِ قَالُوا." ابعدوا وال تَلْمسونَا

مهددب !مهسرحي دعي لَموخِ. وَأفْ بِالشُّيري لَمو اربكْرِمِ الَْأحي لَم١٧. و نِ، فَلَموظَارِ الْعنِ انْتونُنَا ميفَتْ ععض
. نَصب َأعداُؤنَا فخَاخًا َألرجلنَا، حتَّى ال نَسير في شَوارِعنَا١٨ !من َأبراجِنَا انْتَظَرنَا ُأمةً تُنْقذُنَا، فَلَم تُنْقذْ! يصْل

صار الَّذين يطَارِدونَنَا َأسرع من نُسورِ السماء، تَبِعونَا في ١٩. نهايتُنَا جاءتْ. َأيامنَا معدودةٌ. قَربتْ نهايتُنَا
. حتَّى الْملك الَّذي اخْتَاره اُهللا، والَّذي كَان نَسمةَ حياة لَنَا، وقَع في حفَرِهم٢٠. لَنَا في الصحراءالْجِباِل، كَمنُوا 

نْهي قُلْنَا عالَّذ وهمِ: "واُألم نيا بينَح لِّهي ظف".  
٢١نا مي ،ومَأد با شَعوا يتَهِجابوا وحافْروصضِ عي َأرف كُنُونتَس  . َأنْتُم كُملَيع رتَمبِ اِهللا سغَض كَْأس نلَكو

ونرتَتَعو ونكَرا، فَتَسضَأي. 
٢٢كريَل اُهللا َأسطي لَنسِ، وينَةَ الْقُددا مي كقَابنْتَهِي عيس .يس وفَه ،ومَأد با شَعي ا َأنْتُمفُ َأمكْشيو كُمذَنْب باقع

كُمشَر.  
  

 اللهم ارحم شعبك

٥ 

صرنَا ٣. تَحولَتْ َأرضنَا ِإلَى الْغُرباء، وديارنَا ِإلَى اَألجانب٢ِ. اذْكُر يا رب ما َأصابنَا، تَطَلَّع وانْظُر عارنَا١
بِالنِّيرِ علَى رِقَابِنَا نُساقُ، ٥. نَدفَع الْماَل ِلنَشْرب الْماء، ونَشْتَرِي الْحطَب بِثَمن٤ٍ. مَلكََأيتَامٍ بِال َأبٍ، وُأمهاتُنَا كََأرا

قَرضوا، آباُؤنَا َأخْطَُأوا وان٧ْ. مددنَا يدنَا ِلمصر وَأشُّور ِليعطُونَا ما يكْفينَا من الْخُبز٦ِ. نَتْعب وال نُعطَى راحةً
مهقَابنَنَاُل ع ننَح٨. ومنْهذُنَا منْقي دال َأحنَا، ولَيلَّطُوا عتَس بِيد٩. ع زِنَا، َألنلَى خُبَل عصنَا ِلنَحاتيازِفُ بِحنُج

اءرحي الصنَا فاجِهوفَ يين١٠ٍ. السكَفُر لْتَهِبنَا مجِلْد . نتَرِقُ موعِنَحي ١١. الْجف اءالنِّس ودالْع باغْتَص
يعمُل الشُّبان في ١٣. قُوا الْعظَماء من َأيديهِم، ولَم يحتَرِموا الشُّيوخَعل١٢َّ. ارى في مدنِ يهوذَاالْقُدسِ، والْعذَ

. هجر الشُّيوخُ بوابةَ الْمدينَة، وكَفَّ الشُّبان عن غنَاِئهِم١٤. شَبِالطَّاحونَة، ويسقُطُ الْفتْيان تَحتَ َأحماِل الْخَ
١٥كَاءنَا بقْصر ارقُلُوبِنَا، ص نم وررالس احٌل لَنَا َألنَّنَا َأخْطَْأنَا١٦. رينَا، وْأسر نع قَطَ التَّاج١٧. س زِنذَا حِله

  .َألن جبَل تصيون صار قَفْرا تَمشي فيه الذَِّئاب١٨. فََأتْ عيونُنَاقَلْبنَا، وانْطَ



َأرجِعنَا ٢١ِلماذَا تَنْسانَا داِئما، وتَتْركُنَا كُلَّ الْوقْت؟ ٢٠. بعد جِيٍل َأما َأنْتَ يا رب فَتَدوم، وعرشُك يبقَى جِيال١٩
با ري كيمِِإلَيي الْقَدا كَانَتْ فنَا كَمامَأي ددج ،جِعا؟٢٢.  فَنَرنَا جِدلَيتَ عبغَضا، وامتَنا تَمفَضر َأنَّك َأم  

  


