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Eicha 1-2 

 איכה פרק א

ִת֙י בַ   √ ם ָשָר֙ ִתי ַבּגֹוִיָ֗ ָמָנָ֑ה ַרָבָ֣ ַאלְׁ ה כְׁ ָתָ֖ ם ָהיְׁ ִתי ָעָ֔ ד ָהִעי֙ר ַרָבָ֣ ה ָבָדָ֗ ָבָ֣ ה׀ ָישְׁ ס: ס)א( ֵאיָכָ֣ ה ָלַמַֽ ָתָ֖ ֹות ָהיְׁ ִדינָ֔  מְׁ

גְׁ  יָה֙ ָבָ֣ יָה ָכל־ֵרע ֙ ָ֑ ם ִמָכל־ֹאֲהב  ַנֵחָ֖ ין־ָלָ֥ה מְׁ ה ֵאַֽ ֱחָיָ֔ ַֽ ל ל  ָעָת֙ה ַעָ֣ ִדמְׁ ָלה וְׁ יְׁ ה ַבַלָ֗ כ ֶּ֜ ים: ס)ב( ָב֨כֹו ִתבְׁ ִבַֽ ֹאיְׁ ה לְׁ יּו ָלָ֖ ה ָהָ֥  דּו ָבָ֔
יא יָ  ה ִהִ֚ ב ֲעֹבָדָ֔ ִנ֙י ּוֵמֹרָ֣ ה ֵמֹע֨ הּוָדָ֤ ה יְׁ ָת֨ לְׁ ים: ס)ג( ָּגַֽ ָצִרַֽ ין ַהמְׁ ּוָה ֵבָ֥ יָה ִהִשיגָ֖ ָ֥ פ  ֹוַח ָכל־ֹרדְׁ ה ָמנָ֑ ָאָ֖ א ָמצְׁ ָֹ֥ ם ל ה ַבּגֹוִיָ֔ ָבָ֣  שְׁ

 ָ֥ תּוֹלת  ים בְׁ ֱאָנִחָ֑ ָ֖יָה נ  ין ֹכֲהנ  ֹוֵמִמָ֔ יָה֙ שַֽ ֙ ָער  ד ָכל־שְׁ י מֹוֵעָ֔ ִל֙י ָבֵאָ֣ ֹות ִמבְׁ ֹון ֲאֵבלָ֗ י ִציֶּ֜ ֵכ֨ ה: ס)ד( ַדרְׁ יא ַמר־ ָלַֽ ִהָ֥ ֹות וְׁ  יָה ּנּוגָ֖

י לִ  √ ִבָ֖ ּו שְׁ כָ֥ יָה ָהלְׁ ֶ֛ יָה עֹוָלל  ָ֑ ָשע  ל ֹרב־פְׁ ֹקָוָ֥ק הֹוָגָ֖ה ַעָ֣ י־יְׁ ּו ִכַֽ יָה ָשלָ֔ ָ֣ ב  רֹא֙ש ֹאיְׁ יָה לְׁ ָ֤ ר: ס)ה( ָה֨יּו ָצר  ֵני־ָצַֽ  פְׁ

ּו בְׁ  כָ֥ ה ַוֵילְׁ ע ָ֔ ּו ִמרְׁ אָ֣ ַאָיִלי֙ם לֹא־ָמצְׁ יָה כְׁ ָ֗ ּו ָשר  ה ָהיָ֣ ֹון ָכל־ֲהָדָרָ֑ א מן־בת־ִמַבת־ִציָ֖ ף: ס)ו( ַוֵיֵצָ֥ ֵנָ֥י רֹוֵדַֽ ַח ִלפְׁ  לֹא־ֹכָ֖
ה ל ַעָמָ֣ ֹפֹ֧ ם ִבנְׁ ד  ָ֑ יֵמי ק  ּו ִמָ֣ ר ָהיָ֖ ָ֥ יָה ֲאש  ל ַמֲחֻמד ָ֔ יָה ֹכִ֚ רּוד ָ֔ ָי֙ה ּומְׁ י ָענְׁ ֵמָ֤ ם יְׁ ִָ֗ רּוָשַל ה יְׁ ָרָ֣ כְׁ ים )ז( ָזַֽ ּוָה ָצִרָ֔ ה ָראָ֣ ין עֹוֵז֙ר ָלָ֔ ֵאָ֤ ר וְׁ ַיד־ָצָ֗  בְׁ

ָה: ס ַֽ ַבת  ל ִמשְׁ ּו ַעָ֥  ָשֲחקָ֖

א ָחַֽ  √ טְׁ נְׁ )ח( ֵחָ֤ יא נ א  ה ַּגם־ִהָ֥ ָוָתָ֔ רְׁ ּו ע  יָה ִהִזי֙לּוָה֙ ִכי־ָראָ֣ ָ֤ ד  ַכבְׁ ל־מְׁ ה ָהָיָָ֑תה ָכַֽ ִניָדָ֣ ן לְׁ ם ַעל־ֵכָ֖ ִָ֔ ּוָשַל רָ֣ ָא֙ה יְׁ ֹור: סטְׁ ָשב ָאחַֽ ה ַוָתָ֥  ָחָ֖

ֵאָ֤  ה רְׁ ם ָלָ֑ ַנֵחָ֖ ין מְׁ ים ֵאָ֥ ָלִאָ֔ ד פְׁ ר  ה ַוֵתָ֣ ָר֙ה ַאֲחִריָתָ֔ כְׁ א ָזַֽ ָֹ֤ יָה ל שּול ָ֗ ה בְׁ ָאָתָ֣ יל אֹוֵיַֽב: ס)ט( ֻטמְׁ ִדָ֖ י ִהגְׁ י ִכָ֥ ִיָ֔ ת־ָענְׁ ֹקָו֙ק א   ה יְׁ
אּו יָתה לֹא־ָיֹבָ֥ ר ִצִּוָ֔ ָ֣ ה ֲאש  ָדָשָ֔ אּו ִמקְׁ ה גֹוִי֙ם ָבָ֣ י־ָרֲאָתָ֤ יָה ִכַֽ ָ֑ ל ָכל־ַמֲחַמד  ר ַעָ֖ ַרש ָצָ֔ ְך: ס )י( ָידֹ֙ו ָפָ֣ ל ָלַֽ  ַבָקָהָ֖

נֹ֧  ם ָנתְׁ ח  ים ל ָ֔ ִשָ֣ ַבקְׁ ֱאָנִחי֙ם מְׁ ה נ  יִתי )יא( ָכל־ַעָמָ֤ י ָהִיָ֖ יָטה ִכָ֥ ַהִבָ֔ ַֽ ֹקָו֙ק וְׁ ה יְׁ ֵאָ֤ ש רְׁ יב ָנָ֑פ  ָהִשָ֣ ל לְׁ כ  ֹאָ֖ ם בְׁ ֶ֛ ּו מחמודיהם ַמֲחַמֵדיה 

ה: ס  זֹוֵלָלַֽ
ר֙  י ֲאש  ל ִלָ֑ ר עֹוַלָ֖ ָ֥ י ֲאש  ֹאִבָ֔ ַמכְׁ אֹו֙ב כְׁ ּו ִאם־ֵיָ֤ש ַמכְׁ אָ֗ יטּו ּורְׁ ְךְ֒ ַהִבָ֣ ר  ֵרי ד  בְׁ ֘ם ָכל־ֹעָ֣ ֹוא ֲאֵליכ  ֹקָוָ֔  )יב( לָ֣ ֹו: סהֹוָגָ֣ה יְׁ ֹון ַאפַֽ ֹום ֲחרָ֥ יָ֖  ק בְׁ

ִנ֙י ֹשַֽ  ָתַנ֙ ֹור נְׁ ִני ָאחָ֔ ַל֙י ֱהִשיַבָ֣ ַרגְׁ ת לְׁ ש  ָ֤ ש ר  ָּנה ָפַר֨ ָ֑ ד  י ַוִירְׁ ֹמַתָ֖ ַעצְׁ ש בְׁ ַלח־ֵאָ֥ ֹום ָשַֽ ֹום ָדָוַֽה: ס)יג( ִמָמרֶ֛ ה ָכל־ַהיָ֖  ֵמָמָ֔
ּו ַעל־צַ  ּו ָעלָ֥ גֶ֛ רְׁ ָתָ֥ ֹו ִישְׁ ָידָ֗ י בְׁ ָשַע֨ ל פְׁ ַק֩ד ֹע֨ ָתַנִָ֣ני )יד( ִנשְׁ י נְׁ יל ֹכִחָ֑ ִשָ֣ י ִהכְׁ ּום: ס ה'ָּואִרָ֖ י לֹא־אּוַכָ֥ל קַֽ  ִביֵדָ֖

י׀  ה ָכל־ַאִביַרָ֤ ְך ה' )טו( ִסָל֨ ת ָדַרָ֣ י ַּגִ֚ ר ַבחּוָרָ֑ ֹבָ֣ ד ִלשְׁ י מֹוֵעָ֖ א ָעַלֶ֛ י ָקָרָ֥ ִבָ֔ ִקרְׁ ה: ס ה'בְׁ הּוָדַֽ ת ַבת־יְׁ תּוַלָ֖  ִלבְׁ
י בֹו √ ה׀ ֲאִנָ֣ ל  ים ִכָ֥ )טז( ַעל־ֵאָ֣ ֹוֵמִמָ֔ ּו ָבַנ֙י שַֽ י ָהיָ֤ ִשָ֑ יב ַנפְׁ ם ֵמִשָ֣ ַנֵחָ֖ ִּני מְׁ ֶ֛ ק ִממ  י־ָרַחָ֥ ִים ִכַֽ ָדה ַמָ֔ רְׁ י׀ ֵעיִנ֙י ֹיָ֣ ה ֵעיִנָ֤ ר אֹוֵיַֽב: סִכָיָ֗  י ָגַבָ֖

ָתֹ֧  יו ָהיְׁ יו ָצָרָ֑ ִביָבָ֣ ב סְׁ ַיֲעֹקָ֖ ֹקָוֶ֛ק לְׁ ה ִצָּוֹ֧ה יְׁ ַנֵח֙ם ָלָ֔ ין מְׁ יָה ֵאָ֤ ָיד ָ֗ ֹון בְׁ ה ִציֶּ֜ ָש֨ רְׁ ם: ס)יז( ֵפַֽ ַֽ ה ֵביֵניה  ִנָדָ֖ ִַ֛ם לְׁ רּוָשַלִֶ֛  ה יְׁ
י ּובַ  √ תּוֹלַתָ֥ י בְׁ ֹאִבָ֔ אּ֙ו ַמכְׁ ים ּורְׁ ַעִמָ֗ עּו־ָנָ֣א ָכל־עמים ָהַֽ יִתי ִשמְׁ יהּו ָמִרָ֑ י ִפָ֣ ֹקָוָ֖ק ִכָ֣ ּוא יְׁ יק הֶ֛ ִבי: ס)יח( ַצִדָ֥ ַֽ ּו ַבש  כָ֥ י ָהלְׁ  חּוַרָ֖

ּוִני ֹכֲהַנָ֥י ָמה ִרמָ֔ ַאֲהַב֙י ֵהָ֣ מְׁ אִתי ַלַֽ ם: ס )יט( ָקָרָ֤ ָשַֽ ת־ַנפְׁ יבּו א  ָיִשָ֖ מֹו וְׁ ֙ל ָלָ֔ כ  ּו ֹא֨ שָ֥ י־ִבקְׁ יר ָּגָוָ֑עּו ִכַֽ ֵקַנָ֖י ָבִעָ֣  ּוזְׁ
לָ  ּוץ ִשכְׁ יִתי ִמחָ֥ ֹו ָמִרָ֑ י ָמרָ֖ י ִכָ֥ ִבָ֔ ִקרְׁ ְך ִלִב֙י בְׁ ַפָ֤ רּו נ הְׁ ָמָ֔ י ֳחַמרְׁ י־ַצר־ִל֙י ֵמַעָ֣ ֹקָוָ֤ק ִכַֽ ה יְׁ ֵא֨ ו ת: ס)כ( רְׁ ִית ַכָמַֽ ב ַבַבָ֥ ר  ָ֖  ה־ח 

יָת ֵהֵבָ֥  )כא( ה ָעִשָ֑ י ַאָתָ֖ שּו ִכָ֥ ָעִת֙י ָשָ֔ ּו ָרַֽ עָ֤ י ָשמְׁ ַבֶּ֜ יְׁ י ָכל־ֹא֨ ַנֵח֙ם ִלָ֔ ין מְׁ ִני ֵאָ֤ ה ָאָ֗ ֱאָנָחָ֣ י נ  ֞עּו ִכֹ֧ ֹוִני: סָשמְׁ ּו ָכמַֽ יָ֥ הְׁ ִיַֽ אָת וְׁ  אָת יֹום־ ָקָרָ֖

י ַעָ֣  √ ָת ִלָ֖ לְׁ ר עֹוַלֶ֛ ָ֥ מֹו ַכֲאש  ל ָלָ֔ עֹוֵלָ֣ י֙ך וְׁ ָפנ ֙ ם לְׁ א ָכל־ָרָעָתָ֤ ֹ֨ י: פ)כב( ָתב י ַדָּוַֽ ִלִבָ֥ י וְׁ ֹחַתָ֖ ֹות ַאנְׁ י־ַרבָ֥ י ִכַֽ ָשָעָ֑  ל ָכל־פְׁ

 

 איכה פרק ב

ֹו׀   √ ַאפָ֤ יב בְׁ ֹו: ס ה')א( ֵאיָכ֩ה ָיִע֨ ֹום ַאפַֽ יָ֥ יו בְׁ ָלָ֖ לֹא־ָזַכָ֥ר ֲהֹדם־ַרגְׁ ל וְׁ ָרֵאָ֑ ת ִישְׁ ר  ָ֖ א  ץ ִתפְׁ ר  ִי֙ם א ָ֔ יְך ִמָשַמ֙ ִלָ֤ ֹון ִהשְׁ ת־ַבת־ִציָ֔  א 

ע  ָלָכָ֖  ה')ב( ִבַל֨ ל ַממְׁ ץ ִחֵלָ֥ ר  יַע ָלָאָ֑ ה ִהִּגָ֣ הּוָדָ֖ י ַבת־יְׁ ֵרָ֥ צְׁ ֹו ִמבְׁ ָרתֶ֛ בְׁ ע  ס בְׁ ב ָהַרֹ֧ ֹות ַיֲעֹקָ֔ אָ֣ ת ָכל־נְׁ ל ֵאִ֚ א ָחַמָ֗ ָֹ֣ ל יָה: סלא וְׁ ַֽ ָשר   ה וְׁ
ֵנָ֣י אֹו ֹו ִמפְׁ ִמינָ֖ ֹור יְׁ יב ָאחֶ֛ ל ֵהִשָ֥ ָרֵאָ֔ ן ִישְׁ ר  ָ֣ ל ק  ף ֹכִ֚ ֳחִרי־ַאָ֗ ע ָבַֽ יב: ס)ג( ָּגַדָ֣ ה ָסִבַֽ ָלָ֖ ה ָאכְׁ ָהָבָ֔ ַֽ ש ל  ֵאָ֣ ַיֲעֹק֙ב כְׁ ר בְׁ ַעָ֤  ֵיָ֑ב ַוִיבְׁ

ֹון שָ  ֙ל ַבת־ִציָ֔ ה  ֹא֨ ִין בְׁ ל ַמֲחַמֵדי־ָעָ֑ ג ֹכָ֖ ַַֽיֲהֹרָ֔ ר ַוַֽ ָצָ֔ ִמינֹ֙ו כְׁ ב יְׁ ב ִנָצָ֤ אֹוֵיָ֗ ֹו כְׁ תֶּ֜ ְך ַקשְׁ ֹו: ס)ד( ָדַר֨ ש ֲחָמתַֽ ְך ָכֵאָ֖  ַפָ֥
ה  √ אֹוֵי֙ב בִ  ׀ה')ה( ָהָי֨ ה: סכְׁ ה ַתֲאִנָיָ֖ה ַוֲאִנָיַֽ הּוָדָ֔ ַבת־יְׁ ֙ב בְׁ ר  יו ַוי ֙ ָצָרָ֑ ת ִמבְׁ יָה ִשֵחָ֖ נֹות ָ֔ מְׁ ל ִבַל֙ע ָכל־ַארְׁ ָרֵאָ֔ ע ִישְׁ  ַלָ֣

ַעם־אַ  √ ַזַֽ ץ בְׁ ַאָ֥ ת ַוִינְׁ ַשָבָ֔ ד וְׁ ִציֹו֙ן מֹוֵעָ֣ ֹקָוָ֤ק׀ בְׁ ח יְׁ ֹו ִשַכ֨ ת מֹוֲעדָ֑ ֹו ִשֵחָ֖ ס ַכַּג֙ן ֻשכָ֔ ֹמָ֤ ֹו)ו( ַוַיחְׁ ן: ס פָ֖ ֹכֵהַֽ ְך וְׁ ל  ָ֥  מ 

ח  ֹום ה')ז( ָזַנ֨ יָ֥ ֹקָוָ֖ק כְׁ ֵבית־יְׁ ּו בְׁ נָ֥ ֹול ָנתְׁ יָה קֶ֛ ָ֑ נֹות  מְׁ ת ַארְׁ ב חֹוֹמָ֖ ַיד־אֹוֵיָ֔ ִּגי֙ר בְׁ ֹו ִהסְׁ ָדשָ֔ ר ִמקְׁ חֹ֙ו ִנֵאָ֣ בְׁ ד: ס׀ ִמזְׁ  מֹוֵעַֽ
י ו לֹא־ֵהִשָ֥ ֹון ָנָָ֣טה ָקָ֔ ת ַבת־ִציָ֔ ִחי֙ת חֹוַמָ֣ ַהשְׁ ֹקָוָ֤ק׀ לְׁ ב יְׁ לּו: ס)ח( ָחַש֨ ָלַֽ ו ֻאמְׁ ָדָ֥ ה ַיחְׁ חֹוָמָ֖ ל וְׁ ל־ֵחָ֥ ֲאב  ַע ַוַיַֽ ֹו ִמַבֵלָ֑  ב ָידָ֖

בִ  ה ַּגם־נְׁ ין תֹוָרָ֔ יָה ַבּגֹוִי֙ם ֵאָ֣ ָ֤ ָשר  ה וְׁ ָכ֨ יָה ַמלְׁ ָ֑ ִריח  ר בְׁ ִשַבָ֖ ד וְׁ יָה ִאַבָ֥ ָ֔ ָער  ֙ץ שְׁ ר  ּו ָבָא֙ עָ֤ ֹקָוַֽק: ס)ט( ָטבְׁ ֹון ֵמיְׁ ּו ָחזָ֖ אָ֥ יָה לֹא־ָמצְׁ  יא ֶ֕
֨בּו לָ  תּוֹלָ֖ )י( ֵישְׁ ן בְׁ ֙ץ רֹאָשָ֔ ר  ידּו ָלָא֙ ים הֹוִרָ֤ ּו ַשִקָ֑ רָ֖ ם ָחגְׁ ּו ָעָפ֙ר ַעל־רֹאָשָ֔ ֱעלָ֤ ַֽ ֹון ה  ֵנָ֣י ַבת־ִציָ֔ מּ֙ו ִזקְׁ ץ ִידְׁ ר  ִַ֛ם: סָאָ֤ רּוָשָלִַֽ  ת יְׁ

י ר ַבת־ַעִמָ֑ ב  ָ֖ י ַעל־ש  ֵבִדָ֔ ֙ץ כְׁ ר  ְך ָלָא֙ ַפָ֤ י ִנשְׁ ּו ֵמַעָ֔ רָ֣ מְׁ ֹות ֵעיַנ֙י ֳחַמרְׁ ָמעָ֤ ָיַֽה: ס )יא( ָכ֨לּו ַבדְׁ ֹות ִקרְׁ ֹחבָ֖ ק ִברְׁ יֹוֵנָ֔ ף עֹוֵל֙ל וְׁ ָעֵטָ֤  ֵבַֽ
ָשָ֔  ְך ַנפְׁ ַתֵפָ֣ ִהשְׁ יר בְׁ ֹות ִעָ֔ ֹחבָ֣ ָחָל֙ל ִברְׁ ַֽ ם כ  ָפָ֤ ַעטְׁ תְׁ ִהַֽ ַֽן ָוָיִַָֽ֑ין בְׁ ּו ַאֵיָ֖ה ָדָגָ֣ רָ֔ אמְׁ ַֹֽ ִאֹמָת֙ם י ם: ס)יב( לְׁ יק ִאֹמָתַֽ ל־ֵחָ֖  ם א 

ְך ַהַבת֙  √ ה־ָלָ֗ ה ֲאַדמ  ְך ָמָ֣ ה־ֲאִעיֵד֞ ָפא־ָלַֽ  )יג( ָמַֽ י ִירְׁ ְך ִמָ֥ ֵרָ֖ ֹול ַכָיֶ֛ם ִשבְׁ י־ָגדָ֥ ֹון ִכַֽ תּוַלָ֖ת ַבת־ִציָ֑ ְך בְׁ ֲחֵמָ֔ ו ה־ָלְ֙ך ַוֲאַנַֽ ה ַאשְׁ ם ָמָ֤ ִָ֔ ּוָשַל רָ֣ ְך: יְׁ

 ס
ְך ֱָ֣חזּו ָלָ֔ ְך ַוי  בּוֵתָ֑ יב שביתך שְׁ ָהִשָ֣ ּו ַעל־ֲעֹוֵנְַָֽ֖ך לְׁ א־ִגלָ֥ ַֹֽ ל ל וְׁ ָתֵפָ֔ א וְׁ וְׁ זּו ָלְ֙ך ָשָ֣ ִיְך ָחָ֤ ִביַאָ֗ ים: ס)יד( נְׁ א ּוַמדּוִחַֽ וְׁ ֹות ָשָ֖ אָ֥   ַמשְׁ
את הָ  ָֹ֣ ִַ֛ם ֲהז רּוָשָלִָ֑ ת יְׁ ם ַעל־ַבָ֖ עּו רֹאָשָ֔ קּ֙ו ַוָיִנָ֣ רְׁ ְך ָשַֽ ר  ֵרי ד ָ֔ בְׁ ִי֙ם ָכל־ֹעָ֣ ִיְך ַכַפ֙ ֨קּו ָעַלָ֤ פְׁ ָכל־)טו( ָסַֽ ֹוש לְׁ ִפי ָמשָ֖ יַלת ֹיָ֔ ִלָ֣ רּ֙ו כְׁ אמְׁ ַֹֽ י יר ש  ִעָ֗

ץ: ס ר   ָהָאַֽ
ִיְך פִ  √ אנּו )טז( ָפ֨צּו ָעַלָ֤ ִקִּויֻנָ֖הּו ָמָצָ֥ ֹום ש  ָ֥ה ַהיֶ֛ ְך ז  נּו ַאָ֣ עְׁ ּו ִבָלָ֑ רָ֖ ן ָאמְׁ קּו־ֵשָ֔ ַחרְׁ קּ֙ו ַוַיַֽ רְׁ ִיְך ָשַֽ ַבָ֔ ֹויְׁ ֙ם ָכל־אָ֣ ינּו: סיה   ָרִאַֽ
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ַשַמָ֤  ל ַויְׁ א ָחָמָ֑ ָֹ֣ ל ס וְׁ ם ָהַרָ֖ ד  יֵמי־ק ָ֔ ר ִצָּוָ֣ה ִמַֽ ָ֣ ָרתֹ֙ו ֲאש  מְׁ ע א  ם ִבַצָ֤ ר ָזָמָ֗ ָ֣ ק ֲאש  ֹקָוֶּ֜ ה יְׁ ִיְך: ס)יז( ָעָש֨ ן ָצָרַֽ ר  ָ֥ ים ק  ב ֵהִרָ֖ ִיְ֙ך אֹוֵיָ֔  ח ָעַל֨
ל־ ם א  ק ִלָבָ֖ ַֽ ה')יח( ָצַעָ֥ ם ַבת־ֵעיֵנַֽ ְך ַאל־ ִתֹדָ֖ י פּוַג֙ת ָלָ֔ ִנָ֤ ל־ִתתְׁ ָלה ַאַֽ יְׁ ם ָוַלָ֔ ָע֙ה יֹוָמָ֣ יִדי ַכַּנַָ֤חל ִדמְׁ יֹון הֹוִר֨ ת ַבת־ִצִ֠  ְך: סחֹוַמָ֣

ָלה  √ יְׁ ִּני בליל ַבַלָ֗ ּוִמי׀ ֹרָ֣ ֵנָ֣י )יט( קָ֣ ַכח פְׁ ְך ֹנָ֖ ִי֙ם ִלֵבָ֔ י ַכַמ֙ ִכָ֤ ֹות ִשפְׁ ֻמרָ֔ רֹא֙ש ַאשְׁ ים שְׁ  ה'לְׁ ִיְך ָהֲעטּוִפָ֥ ֹוָלַלָ֔ ֙ש עַֽ פ  ִיְך ַעל־ נ ֙ יו ַכַפָ֗ י ֵאָלָ֣ ִאֹ֧

ֹות: ס אש ָכל־חּוצַֽ ָֹ֥ ר ב בְׁ ָרָעָ֖  בְׁ

נָ   √ לְׁ ה ִאם־תֹאַכ֨ ָת ֹכָ֑ לְׁ י עֹוַלָ֣ ִמָ֖ יָטה לְׁ ַהִבָ֔ ַֽ ֹקָו֙ק וְׁ ה יְׁ ֵאָ֤ ש )כ( רְׁ ַדָ֥ ִמקְׁ ג בְׁ ים ִאם־ֵיָהֵרֶ֛ י ִטֻפִחָ֔ ָי֙ם ֹעֲלֵלָ֣ ים ִפרְׁ יא: ס ה'ה ָנִשָ֤ ָנִבַֽ ן וְׁ  ֹכֵהָ֥

ך ָטַבָ֖  ֹום ַאפ ָ֔ יָ֣ ָת֙ בְׁ גְׁ ב ָהַר֙ ר  ָחָ֑ ּו ב  לָ֣ י ָנפְׁ י ּוַבחּוַרָ֖ תּוֹלַתָ֥ ן בְׁ ָזֵקָ֔ ץ חּוצֹו֙ת ַנַָ֣ער וְׁ ר  ֨בּו ָלָאָ֤ ָת: ס)כא( ָשכְׁ לְׁ א ָחָמַֽ ָֹ֥ ָת ל  חְׁ
ִר )כב( ִת  ִתי וְׁ חְׁ ר־ִטַפָ֥ יד ֲאש  ָשִרָ֑ יט וְׁ ֹקָוָ֖ק ָפִלָ֣ ֹום ַאף־יְׁ יָ֥ א ָהָיֶ֛ה בְׁ ָֹ֥ ל יב וְׁ גּוַר֙י ִמָסִבָ֔ ד מְׁ ֨יֹום מֹוֵעָ֤ ָר֩א כְׁ ם: פקְׁ י ִכָלַֽ ִבָ֥ יִתי ֹאיְׁ  ִבָ֖

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק א סימן א
ראה את ישראל רבים ככוכבי השמים ואמר עליהם )דברים א, יב( איכה אשא לבדי  משה)א( איכה. אמר ירמיהו 

הם יושבים כאבל וקונן עליהם ועכשיו ם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב )שם י(. כיק' אלהטרחכם, 

יא ֵאי כה, איה הבטחה שאמר השם לאברהם אבינו )בראשית טו, ה( הבט נא השמימה איכה. אמר ירמיהו הנב

וספור הכוכבים אם תוכל לספר אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך. איה כה שנאמר לאבינו יעקב )שמות יט, ג( כה 

למה לקו  תאמר לבית יעקב וגו': ולמה נאמרו קינות באל"ף בי"ת, כדי שיהיו נגרסים בפי המקוננים. דבר אחר

ען במשפטי אמר השם )שם מג( יען ובי ...ישראל באל"ף בי"ת, הם עברו מאל"ף ועד תי"ו לפיכך לקו מא' ועד תי"ו. 

מאסו, אני אמרתי לברכם מא' ועד תי"ו, שנאמר )ויקרא כה( אם בחוקותי עד קוממיות, והם סרחו ולקו מא' ועד 

 תי"ו.
, אני אמרתי )הושע ב, כא( וארשתיך לי אמר השםוקרא עליה לשון נקבה ישבה,  דמה את ישראל לאשהישבה. 

תשבי בדודה. אני אמרתי )ויקרא כה, יח( וישבתם על הארץ ועכשיו באמונה, אתי מלבנון כלה )שיר השירים ד, ח(, 

לבטח, ועכשיו )ישעיה ה, ח( והושבתם לבדכם בקרב הארץ בדד. אני אמרתי )דברים לג, כח( וישכון ישראל בטח 

בדד עין יעקב, ועכשיו בדד יהיה מושבה, כענין שנאמר )ויקרא יג, מו( בדד ישב מחוץ למחנה מושבו: בדד. על עסק 

הדברות שעזבתם. מנין בדד תחת שהיו ככוכבי השמים לרוב עכשיו ישבה בדד: העיר רבתי עם. העיר זו עשרת 

ינו. אמר ירמיהו עיני ראו ולא זר העיר שראיתי קות בעיר אלקצב  ה'ירושלים, וכן הוא אומר )תהלים מח, ט( בעיר 

 ...בעיני שהיתה רבתי עם: 
. ולא אלמנה ממשהיתה כאלמנה. שהיא יושבת עגומה ועגונה ממתנת ]על[ בעלה שהניחה והלך לו בדרך רחוקה, 

יו, כשם שנאמר בישראל )הושע ה, י( היו שרי יהודה קראל ויהודה מאלוכן הוא אומר )ירמיה נא, ה( כי לא אלמן יש

, שנאמר )במדבר יא, הם לא פילשו אחר מדת הדיןכמשיגי גבול, כנגד מעשיהם היתה פורענותם, דאמר ר' אבהו 

א( ויהי העם כמתאוננים, )הושע ד, טז( כי כפרה סוררה, ומדת הדין לא פלשה אחריהם שנאמר היתה כאלמנה ולא 

 אלמנה ממש.
מלמד שהיו ישראל גדולים בעיני רבתי בגוים. מלשון ורבי המלך )ירמיה מא, א(, וכן כי רבה היא )אסתר א, כ(, 

   ...:האומות ושרי המדינות
  רש"י 

אני "שוב הוסיף עליו  ."איכה יועם" "איכה יעיב" "איכה ישבה" אל"ף ביתו"תוהיו בה שלש ... -)א( איכה ישבה בדד 

 ...שהוא שלש אל"ף בית"ות שנ' )ירמיה לו( ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה שלש כנגד שלש: "הגבר
יש מדרשי אגדה הרבה ואני באתי לפרש לשון המקרא כמו רבת עם שהיתה עמה רב יו"ד יתירה  -רבתי עם 

 :כמשמעו
 God Is Alive, but:ולא אלמנה ממש אלא כאשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור אצלה -היתה כאלמנה 

Living somewhere else. 

  אבן עזרא 
וקים, וכל דבריהם כזהב אנשי אמת יבינו מדרשי קדמונינו הצדיקים, שהם נוסדים על קשט וביציקת מדע יצ)א( 

וככסף שבעתים מזוקקים, אכן מדרשיהם אל דרכים רבים נחלקים, מהם חידות וסודות ומשלים גבוהים עד שחקים 

ומהם להרויח לבות נלאות בפרקים עמוקים, ומהם לאמץ נכשלים ולמלאת הריקים, על כן ידמו לגופות טעמי 

שי דקים ומהם עבים כשקים, ודרך הפשט הוא הגוף הפסוקים, והמדרשים כמלבושים בגוף דבקים, מהם כמ

. ואני אברהם בר מאיר מארץ מרחקים, בדברים נבחרים ובחוקים, וכן אמרו שהמקרא כפשוטו והדברים עתיקים

הוצאתני מארץ ספרד חמת המציקים, וספרי אלו בגלותי היו בידי מחזיקים, ויורוני לבאר ספרים בטעמים מנופת 

    ...המגלה אחרי הדקדוקים מתוקים, וכן אפרש זאת
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  1ראשון לציון
ברים על זה האופן או היה מקדים כל המעלות ואח"כ )א( איכה ישבה בדד העיר כו'. צריך לדעת למה סידר הד

הירידות או להפך דהיינו שיאמר איכה ישבה הית' כאלמנה היתה למס העיר רבתי עם רבתי בגוים שרתי במדינות 

או יקדים המאוחר ויא' איכה העיר רבתי עם רבתי בגוים שרתי במדינות ישבה בדד כו'. ועוד הגע עצמך שעשה 

רתה למה שינה בסוף הפ' לומר היתה למס לבסוף דהכי היל"ל היתה למס שרתי במדינות חלוקה א' כנגד חבי

כאשר התחיל סדרו הכתוב ישבה בדד בתחי' ואח"כ העיר רבתי עם היתה כאלמנה ואחר רבתי בנוים ה"נ יא' היתה 

 למס שרתי כו':.
אכן הנה ידוע כי כל המגילה הזו היא במקום קינה שהיה מקונן הנביא על ירושלים ועל ישראל והתחיל לקונן על 

ירושלים והנה מדרך המקונן הוא לעורר הבכי ושלא להפסיק בדברים שאינם מעוררים הבכי לזה לא רצה להאריך 

 ... במעלתה שביני ביני יפסק הבכי והדמע לזה היה עושה אליה וקוץ בה 

 תמימהתורה 

א(, אמר כאדם הראשון -רבי אבהו פתח למגילת איכה, והמה כאדם עברו ברית )הושע ו'(, מהו כאדם  -)א( איכה 

דוש ברוך הוא, אדה"ר הכנסתיו לגן עדן וצויתיו ועבר על צוויי וגרשתיו ושלחתיו וקוננתי עליו איכה, דכתיב ויאמר הק

איכה כתיבב(, אף בניו הכנסתים לא"י וצויתים ועברו על צוויי וגרשתים, שנאמר )הושע ט'( מביתי  -לו איכה 

 וקוננתי עליהם איכהג( ]פתיחתא למ"ר איכה[:אגרשם, ושלחתים, שנאמר )ירמיה ט"ו( שלח מעל פני ויצאו, 
יך בשמחה ובטוב לבב ועבדת את אויבך )פ' תבא(, אמר קרבי יצחק פתח, תחת אשר לא עבדת את ה' אל -איכה 

אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה )פ' דברים( איכה אשא לבדיד(, ועכשיו שלא זכיתם הקדוש ברוך הוא לישראל, 

 ה( ]שם[:בדד הרי אתם קוראים איכה ישבה
, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עברתם שבע על חטאתיכםכתבי )פ' בחקתי( ויספתי ליסרה אתכם  -איכה 

 ז( ]שם[:בשבעת אלפ"י ביתי"ןלפני ז' עבירותו(, הרי ירמיה בא ומקונן עליכם קינות שהם 
ח( ]סנהדרין רה שנתנה באל"ף בי"תשעברו על התואמר ר' יוחנן, מפני מה לקו ישראל באל"ף בי"ת, מפני  -איכה 

 ק"ד א'[:
דרש בן עזאי, לא גלו ישראל עד שכפרו ביחידו של עולם ובמילה שנתנה לעשרים דורותט( ובעשרת  -איכה 

, ור' לוי אמר, עד שכפרו בל"ו כריתות שבתורה ובעשרת הדברות כמנין כמנין איכההדברות ובחמשה חומשי תורה 

 ...איכה ישבה בדדי( ]מ"ר[:
ברוך הוא, שקדתי  רבי אלכסנדרי פתח, שקדתי ואהיה כצפור בודד )תהלים ק"ב( אמר הקדוש -איכה ישבה בדד 

מה צפור זה בשעה שנוטלין גוזליה היא יושבת בדד, כך אנכי  - ואהיה כצפורלהשרות שכינתי בביהמ"ק לעולם, 

שרפתי את ביתי והחרבתי את עירי והגליתי את בני לבין העובדי כוכבים וישבתי לי לבדי, הדא הוא דכתיב איכה 

 ישבה בדדיד( ]שם[:
, אף על פי שקללן ירמיהו באל"ף בי"ת אפילו הכי הקדים ישעיהו ורפאן לכולןחמיה, אמר רבי נ -איכה ישבה בדד 

 ...ירמיהו אמר איכה ישבה בדד, וישעיהו אמר )מ"ט( ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה וגו'טו( ]מ"ר[:
, משל למלך שכעס על מטרונה שלו וכתב לה גיטה ועמד וחטפו ממנה, כאלמנה ולא אלמנה -היתה כאלמנה 

מבקשת להנשא לאחר היה אומר לה היכן גיטך, וכשהיתה תובעת מזונותיה היה אומר לה ולא כבר  וכשהיתה

                                                           
 ביוגרפיה - ראשון לציון 1
R. Hayyim b"r Moshe ibn Attar was born in Sali, West Morocco in 1696. As a child he studied with his father and 
grandfather, R. Hayyim ibn Attar the Elder, and upon achieving maturity, continued his studies, eventually teaching 
and involved himself in public affairs, becoming famous for his acumen and piety. In 1732 he published his first 
book Hefetz haShem (commentaries to some tractates) . Afterwards he wandered from city to city in Morocco and 
Algeria, finally deciding to immigrate to the Land of Israel. On his way, he passed through Leghorn, Italy, where he 
prepared for publication his Or HaHayyim on the Pentateuch and his Pri Toar on the Yoreh De'ah section of the 
Shulhan Aruch, (in which he essentially addressed the rulings of R. Hezekiah de Silawa found in the latter's Pri 
Haddash, which often disagrees with the rulings of the Shulhan Aruch) . In 1741 he arrived in the Land of Israel 
with a number of his disciples, and after brief stays in Acre and Tiberias, he relocated to Jerusalem where he 
established a yeshiva for the study of Talmud and Kabala. He vigorously struggled against the Karaites living in 
Jerusalem at that time. He died in 1743, after having lived in Jerusalem for less than a year. His Rishon leZion on 
seven tractates and several books of the Bible was published after his death. However, his essential fame stems 
from his sanctity and piety and his book, Or haHayyim, which combines simple commentary, homiletics, and 
mysticism, and was very popular among the great Hassidic leaders.  (Bar Ilan CD ROM) 
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גרשתיך, כך כל זמן שישראל מבקשים לעבוד עבודת כוכבים אומר להם הקדוש ברוך הוא )ישעיה נ'( איזה ספר 

חתיה ואתן את ספר כריתות אמכם, וכל זמן שהיו מבקשים לעשות להם נסים כבתחלה אומר להם )ירמיה ג'( של

 כריתותיה אליהכד( ]מ"ר[:
, ורבנן אלמנה מעשרת השבטים ולא משבט יהודה ובנימיןכאלמנה ולא אלמנה. ר' עקיבא אומר,  -היתה כאלמנה 

 יוכה( ]שם[:ק, שנאמר )ירמיה נ"א( כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלאלמנה מאלו ומאלו ולא מהקב"האמרי, 
 ...רבתי עם ומה ת"ל רבתי בגוים אלא רבתי בדעותכו( ]שם[: והלא כבר נאמר -רבתי בגוים 

  

 איכה פרק א פסוק ה ראשון לציון 
כי כל המיצר )ה( היו צריה לראש כו' המכוון כי הנביא מקונן ואו' בשלמא החלוקה הא' שהיו צריה לראש שפיר 

אלא אויביה שלו למה  וא מאהבת ה' שלא יאמרו כי ביד פחות א' נפלו שונאיהם של ישראללישראל נעשה ראש וה

זה משיב כי ה' דהיינו שה' עושה זה כדי שיראו וידאגו לשלם רוב פשעיה והראיה ג"כ שה' הוגה על רוב פשעיה 

ענינים אולי תראה  שהרי עולליה וכו' ומה פשעם של העוללים אלא ודאי כי ה' הוגה. או יאמר כי ה' היה עושה

ותחזור וזהו היו צריה קודם שבאו לירושלם נקראים צריה ואחר שעשו רעה נקראים אויביה וז"א היו צריה כמו 

שמצינו בנבוכדנצר שהיה הולך וגדול ונעשה ראש והוא ע"ד מה דאיתא במדרש אך העבדתני בחטאתיך אמר ה' 

תי ועושים אותי כעבד שהלכתי לכבוש לפני נבוכדנצר לא דיין לישראל שחוטאים לפני וכו' אלא שמטריחים או

המלכיות כדי שיפלו ביד מלך אדיר וזהו העבדתני בחטאתיך כו' באופן כי מה שהיו צריה לראש שהיו נוצחים לכל 

וכן אתה מוצא כשחטאו ישראל ובקש הקדוש ברוך הוא להגלותן אמר הקדוש ברוך המלכיות כמו שאז"ל בתנחומא 

ישראל תחילה נעשים חרפה מה עשה הביא סנחריב על כל האומות כו' אמר הקדוש ברוך הוא  הוא אם אני מגלה

ועוד שהניח  יהיו ישראל רואים שהגלתי א"ה ויעשו תשובה ויראו דין שלי מה אני עושה בא"ה ויראו ממשפטי כו'

קורא ומודיע קודם  להם ה' מסביב ולמה עשה ה' ככה לעורר אותה אולי תשוב וז"א כי ה' הוגה מל' הוגה פי'

שתתמלא סאתה ולא יהיה לה תקומה וז"א על רוב פשעיה רוב ולא כולם קודם שהיו כולם היה ה' הוגה בעודה 

רובם עבירות קודם רשע גמור ולא הועיל מה עשה עוד הגלה קצת מהם שומרון שהיא עולליה מלשון עוללות הלכו 

 ולא רצו עד שויצא מבת ציון כל הדרה: שבי לפני צר קודם שבא נבוכדנצר שהחריב אולי יחזרו
  תורה תמימה 

, שהרי גלתה סנהדרין ולא כמה חביבין תינוקות לפני הקדוש ברוך הואא"ר יהודה, בא וראה  -עולליה הלכו שבי ...

גלתה שכינה עמהם, גלו משמרות ולא גלתה שכינה עמהםעט(, וכיון שגלו תינוקות גלתה שכינה עמהם, כמש"נ 

יד )פ' ו'( ויצא מן בת ציון כל הדרה, ואין הדרה אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד עולליה הלכו שבי לפני צר, מ

 והדר לבשת ]מ"ר[:

 

 יכה פרק א פסוק חאתורה תמימה 
הייתם קוראים בתורה מכל  אלו זכיתםא"ר יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל,  -ירושלים  )ח( חטא חטאה

 ...הרי אתם קוראים חטא חטאה ירושליםצח( ]פתיחתא למ"ר[: ועכשיו שלא זכיתםחטאתיכם לפני ה' תטהרו 
ום, אבל ישראל חטאו , אלא אף על פי שחוטאין אינן כל]וכי[ אומות העולם אינם חוטאים -חטא חטאה ירושלים 

 ...?double standardולקוק( ]מ"ר[

קב( לברכה, מה נדה יש לה היתר אף ירושלים יש לה היתר -אמר רב יהודה אמר רב, לנדה היתה  -לנידה היתה 

 ג( ]מ"ר[:לטלטול היתהק -מהו לנדה היתה  -]תענית כ' א'[ לנידה היתה 
אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה, הוציאון  -כל מכבדיה הזילוה 

, שנאמר כל מכבדיה הזילוה לשוק, ואמרו, ישראל שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו, מיד הזילום

 כי ראו ערותהקד( ]יומא נ"ד ב'[:
 הכהונה, אחור מן המלכותקה( ]מ"ר[: אחור מן -ותשב אחור 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק א סימן טז
, לפי שהעושר והכבוד יש לו תשלומין שנאמר על דמם של צדיקים שנשפך אני בוכיה)טז( על אלה אני בוכיה. 

שאפילו כל )ישעיה ס, יז( תחת הנחשת אביא זהב, אבל תחת דמם של צדיקים אין להם תשלום להביא תחתיהם, 

האומות היו נשחטין תחת צדיק אחד אין דיי. וכן הוא אומר )יואל ד, כא( ונקיתי דמם לא נקיתי, ועליהם אמר ירמיה 

אמרו ז"ל בחורבן בית שני מילא אספסיינוס הרשע ג' ספינות מגדולי ישראל אנשים ונשים וטף על אלה אני בוכיה: 

ינו בארצנו ובבית מקדשו אלא בחוצה לארץ קלא דיינו שהכעסנו את אללהעמידן בקלון ברומי, כיון שירדו לים אמרו 
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אנו הולכים להכעיסו, אמרו לנשים רוצות אתם לכך, אמרו להם לא, ואמרו ומה אלו שדרכן לכך אינן רוצות בכך אנו 

זה על אחת כמה וכמה, אמרו אם משליכין אנו עצמנו בים יש לנו חלק לעולם הבא, האיר השם בעיניהם הפסוק ה

ינו והשליכה עצמה לים, קמבשן אשיב אשיב ממצולות ים. הספינה הראשונה אמרה אם שכחנו שם אל ה' אמר

והשניה אמרה כי עליך הורגנו כל היום והשליכה עצמה לים. ורוח הקודש צווחת ואומרת על אלה אני בוכיה, כשם 

שני שנאמר )איכה ד, כא( שישי ושמחי בת  שהיה ירמיהו מקונן על חורבן בית ראשון כן היה מקונן על חורבן בית

, כענין שנאמר )זכריה ד, יד( אלה בני היצהר והם אהרון על בטול כהונה ומלכותס"א על אלה אני בוכיה.  ... אדום.

שנאמר )ויקרא כו, מו( אלה החוקים  על בטול התורהודוד שנמשחו בשמן המשחה: ס"א על אלה אני בוכיה. 

שנקרא  מנחם זה משיחוהמשפטים: אני בוכיה עיני עיני יורדה מים. כניסה בוכה על כניסה: כי רחק ממני מנחם. 

 ...איש צמח, היינו צמח היינו מנחם

  תורה תמימה 
, ירמיה אמר על הקדים ישעיהו ורפאן לכולןבא"ב אפ"ה  אף על פי שקללן ירמיהוא"ר נחמיה,  -על אלה וגו' ... )טז( 

 אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים וישעיהו אמר )נ"ב( כי עין בעין יראו בשוב ה' וגו'קסז( ]מ"ר פסוק א'[:
בתו של רבי ישמעאל בן אלישע שהיו נאים ביותר שנשבו לשני אדונים, אמרו, נשיאם מעשה בבנו ו -על אלה וגו' 

זל"ז ונחלק בולדות, הכניסום לחדר והיה זה יושב בזוית זו ובוכה וזו בזוית זו ובוכה, והיו בוכים כל הלילה וכיון 

הם קונן ירמיהו על אלה , ועלישעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצתה נשמתן

 ...אני בוכיה עיני עיני יורדה מיםקסח( ]גיטין נ"ח א'[:
קע(, כך ישראל נקראו עינו של משל לרופא שחשש בעינו אחת, אמר, עיני תבכה על עיניא"ר לוי,  -עיני וגו'  נייע

הקדוש ברוך הוא, שנאמר )זכריה ט'( כי לה' עין אדם וכל שבטי ישראל כביכול אמר הקדוש ברוך הוא עיני תבכה 

 על עיניקעא( ]שם[:
, דכתיב )ישעיה ג'( כי גבהו בנות ציון ותלכנה חטאו בעיןישראל בו לקו,  אתה מוצא שבדבר שחטאו -עיני עיני וגו' 

 ..., דכתיב עיני עיני יורדה מיםקעב( ]מ"ר פסוק כ"ב[:ולקו בעיןנטויות גרון ומשקרות עינים, 

 איכה פרק א סימן יח תורה תמימה 
הייתם קוראים בתורה )פ' שופטים(  אלו זכיתםא"ר יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל,  -)יח( צדיק הוא ה' וגו' 

 ...קוראים צדיק הוא ה' כי פיהו מריתיקעט( ]פתיחתא למ"ר[: הרי אתם ועכשיו שלא זכיתםצדק צדק תרדוף 
  

 איכה פרק א סימן כב רש"י 
 ...:יזכו ויפקדו עונותם לפניך -)כב( תבא כל רעתם לפניך 

  תורה תמימה 
הייתם קוראים בתורה תביאמו  אלו זכיתםא"ר יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל,  -)כב( תבא כל רעתם 

 ...הרי אתם קוראים תבא כל רעתם לפניךקצט( ]פתיחתא למ"ר[: ועכשיו שלא זכיתםותטעמו בהר נחלתך, 
קטוף עולליהון  -, דקדק עמהם כמו שדקדקת עמי, ועולל למו הבא עליהם כמו שהבאת עלי -תבא כל רעתם וגו' 

 כמו דקטפת עוללירא( ]מ"ר[:

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ב סימן א
מר )להלן ג, מד( סכותה בענן לך, והעב מאפיל יותר, לכך )א( איכה יעיב באפו. העריב והחשיך והאפיל, כענין שנא

, כענין שנאמר על רוב מעשיהם וההכעסות שהיו מכעיסים לפני השם הביא עליהם אפונאמר איכה יעיב באפו, 

בארץ ההיא להביא עליה את כל הקללה: השליך משמים ארץ תפארת ישראל. עד  ה')דברים כט, כו( ויחר אף 

, לא היתה עלייתם כירידתם, שעלייתם מעט מעט והיית רק למעלה, והיו מטה מטהכח, יג( שהיו מובטחין )שם 

השליך משמים ארץ כענין שנאמר )הושע יח, ג( ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותי, ארכיב אפרים. וכשחטאו 

הדום רגליו ביום כענין שנאמר )ישעיה סד, י( בית קדשנו ותפארתנו: ולא זכר  תפארת ישראל, זה בית המקדש

אפו. זה בית המקדש, שנאמר )שם סו, א( השמים כסאי והארץ הדום רגלי אי זה בית אשר תבנו לי, ואומר )תהלים 

 ... קלב, ז( נבואה למשכנותיו נשתחוה להדום רגליו

 תמינה תורה 
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע, בני אדם כתיב )איוב ל"א( וכעב עברה ישועתי,  -את בת ציון 

, שנאמר איכה יעיב באפו ה' את בת ציוןו( דיבים וראויים שתבא לי ישועה על ידיהם אתה מעבירם כעביםשהם נ

 ...]שם[:
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משל למלך שהיה לו בן, בכה ונתנו אביו על ארכבותיו, שוב בכה ונתנו על זרועותיו, שוב בכה  -השליך משמים ארץ 

, כך נהג והרכיבו על כתפו, טנף עליו ומיד השליכו לארץ, ולא הוי ירידתו כעליתו, עלה מעט מעט וירד בבת אחת

לאפרים קחם על זרועותיו ואח"כ )שם י'( ארכיב  הקדוש ברוך הוא עם ישראל, מתחלה )הושע י"א( ואנכי תרגלתי

 השליך משמים ארץח( ]מ"ר[: -אפרים, ואח"כ 
מהו תפארת ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כלום אתם מקניטין אותי אלא בשביל  -תפארת ישראל 

( ארת ישראליהשליך משמים ארץ תפ -איקונין של יעקב שחקוקה על כסאיט(, הרי הוא לכם כנגד פניכם, הוי 

 ...]שם[:
 יג( ]שם[:ר אחא, יום אחד היה חרון אפו של הקדוש ברוך הוא ואלו עשו ישראל בו תשובה פשרוא" -ביום אפו 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ב סימן ה
ך כתב )ירמיה ט, טו( ושלחתי אחריהם את החרב: '. כשם שהאויב אמר ארדף אחרי שונאי ישראל, כה)ה( היה 

  ...: כאויב. ולא אויב

 

 ב סימן ופסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק 
שהיה בית וועד לישראל, כענין שנאמר )שמות כה, כב( ונועדתי לך שם: שיכח  בית המקדששיחת מועדו. זה  ...)ו( 

   ...:קרבנות ומועדים והשבתותמועד ושבת. אלו בציון  'ה
  תורה תמימה 
רבי חמא ב"ר חנינא אומר, כגגה שנחמס מעיניה והלבין ירקהכח(, ורבי שמעון בר נחמני אמר,  -)ו( ויחמס כגן 

 וגו'כט( ]מ"ר[: הראשון דכתיב בו ויגרש את האדם מגן כאדם
 ל( ]שם[:כיון שגלו ישראל שככה חמתו של הקדוש ברוך הואא"ר אבהו, שכו כתיב,  -ויחמס כגן שכו 

אלא שכח ה' בציון מועד ובשבת, וכי אפשר שהקב"ה משכח מועדיהם ושבתותיהם של ישראללא(,  -שכח ה' וגו' 

 ..., כמש"נ )מ"א י"ב( בחודש אשר בדא מלבולב( ]שם[:אלו מועדותיו ושבתותיו של ירבעם בן נבט שבדא להם
  

 )לקח טוב( איכה פרק ב סימן יג פסיקתא זוטרתא
, וכן הוא אומר על שבזמן שאדם רואה אדם עלוב כמותו מקבל על עצמו נחמה)יג( מה אעידך ומה אדמה לך. 

אבל ירושלים לא נמצא נבוכדנצר )ישעיה יד, י( גם אתה חולית כמונו אלינו נמשלת והיית צור נחמה לכל האומות, 

, לכך נאמר מה ואין הגדול מתנחם מן הקטון כי אם מן השוה לו, לה מכולםלהשוותה לנחמה, שהיתה ירושלים למע

אעידך ומה אדמה לך, כמו מה אייעדך, אי זה דבר לגדולתך אי זה מלכות אדמה לך לנחמך: מדרש מה אעידך. 

י הרבה עדויות העידותי בך, הרבה שביזות נתתי לך, מלשון )בראשית מט, כז( יאכל עד: ומה אדמה לך. לא דמית

לך אומה בעולם: מה אשוה לך. בזמן שאשוה לך אז אנחמך, וכן הוא אומר )צפניה ג, יב( והשארתי בקרבך עם עני 

השם '. ואעפ"כ אין מקרא יוצא מידי פשוטו כענין שאמר למעלה: כי גדול כים שברך. כלומר הודל וחסו בשם 

 . הוא ירפא לך)שמות טו, ב( מי כמוכה על הים,  שאמרתם לו
  רש"י 

 :לומר לך מה תתמה על שברך הלא אף לאומה פלונית אירע כמותך -)יג( מה אעידך ומה אדמה לך 
 :כשבאה צרה על אדם אומר לו אף בפלוני עלתה כך תנחומי הם לו -מה אשוה לך ואנחמך 

  תורה תמימה 
כמה ביזות נתתי נג(, דבר אחר כמה נביאים העידותי בכם]מהו אעידך, אמר הקדוש ברוך הוא[  -)יג( מה אעידך 

כמה ועודין ועדתי בכם, אהל מועד נד(, דבר אחר לכם, ביזת מצרים, ביזת הים, ביזת סיחן ועוג, וביזת ל"א מלכים

, דא"ר יוחנן, ששים רבוא כמה קשוטין קשטתי אתכםאחר נה(, דבר וגלגל ושילה ונוב וגבעון ושני בית עולמים

 מלאכי השרת ירדו עם הקדוש ברוך הוא בסיני וביד כל אחד עטרה לעטר את כל אחד מישראלנו( ]שם[:
איזו אומה גאלתי ביד חזקה והבאתי על אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לאיזו אומה דמיתי אתכם,  -מה אדמה לך 

ו אומה קרעתי את הים והורדתי את המן והגזתי את השליו והעליתי את הבאר, לאיזו אויביה עשר מכות, לאיז

 ...נז( ]שם[:אומה הקפתי ענני כבוד וקרבתי לפני הר סיני ונתתי להם את תורתי
לכשיגיע אותו היום שכתוב בו ]והתהלכתי לך אנחמך, רבי יעקב דכפר חנן אומר לכשאשוה  -מה אשוה לך ואנחמך 

 נט( ]שם[:בתוככם[, באותה שעה אנחמך
 ס( ]שם[:בנים המצויינים במילה ובתגלחת ובציצית -בתולת בת ציון 



7 
 

מי שהוא עתיד לרפאות שברו של ים הוא כי גדול כים שברך מי ירפא לך, רבי חולפאי אומר,  -גדול כים שברך 

 סב( ]שם[:מי שאמרת לו שירה על הים הוא ירפא לךבין אומר, , ור' א2סא(ירפא לך
 סג( ]שם[:ירפא לך נביאיך -רבי יהושע בן לוי אומר, ]כתיב ירפא לך וסמיך ליה נביאיך[  -ירפא לך 

 

 איכה פרק ב סימן טז תורה תמימה 
למה הקדים פ"א לעי"ןסח(, אמר רבה א"ר יוחנן, בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו  -)טז( פצו וגו' 

 בעיניהםסט( ]סנהדרין ק"ד ב'[:

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ב סימן יט
לראש אשמורות.  ...בליל ט' באב זכרי אותו בכל שנה ושנה)יט( קומי רוני בלילה. בליל כתיב, בלילה קרי, כלומר 

בשעה שהתנומה מתנודדת מבני אדם: שפכי כמים לבך. לכן אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים את 

כל המתפלל בלילה כאילו שכינה כנגדו, מפני שלבו פנוי ואינו מהרהר בצרכי העולם והוא . ה'נוכח פני  :לבו כמים

: על נפש עולליך פסוק זה על בני הגולה שיבקשו רחמים על ישראל בכל דור ודור: שאי אליו כפיך. מתפלל בכוונה

א צמא למים י רעב בארץ לא רעב ללחם ול, כענין שנאמר )עמוס ח, יא( והשלחתבלא נבואה וחזוןהעטופים ברעב. 

 ': בראש כל חוצות. מפוזרים בחוצות לארץ בכל חוצות הגוים. הכי אם לשמוע אל דברי 
  זרא אבן ע

 וכן ותעבר הרנה הכרוז: הרמת קול בשיר או בנהי -)יט( רני 

  תורה תמימה 
, שנאמר קומי רוני בלילה לראש כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדותנא ר' חייא,  -)יט( קומי רני בלילה וגו' 

 '[:אשמרות שפכי כמים לבך נוכח פני ה'עב( ]תמיד ס"פ ד

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ב סימן כ
זה זכריה בן יהוידע הכהן שהיה דמו תוסס בבית המקדש עד שבא נבוזראדן רב טבחיא ונקם אם יהרג וגו'.  ...)כ( 

שלא מצינו שאומות העולם הרגו נביאים בבית המקדש, אלא רוח הקודש כמו שמפורש בפר' חלק,  עליו נקם גדול

כשם שעשיתם דבר משונה וגדול כך לקיתם בדבר משונה (, ' כהן ונביאהשראל אם יהרג במקדש אומרת להם לי

 . וגדול
  תורה תמימה

מעשה בדואג בן יוסף שהניחו אביו בן קטן לאמו, בכל יום היתה אמו מודדתו בטפחים ונותנת  -)כ( אם תאכלנה וגו' 

ואכלתו, ועליה מקונן ירמיה, אם תאכלנה נשים פרים עוללי  משקלו בזהב לבית המקדש, וכשגבר אויב טבחתו

 ]יומא ל"ח ב'[: 3עג(, ורוח הקודש משיבה ואומרת אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא ]זה זכריה בן יהוידע[עד(טפוחים

                                                           
 תורה תמימה הערות איכה פרק ב הערה סא 2

סא( רומז להפסוק דיחזקאל מ"ז והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית וגו' ובאו הימה ונרפאו המים וגו' ואז ממילא יהיה רפואה 
לך בבנין ביהמ"ק. ומפי רב זקן אחד ז"ל שמעתי שאמר בשם הגאון ר"י פרעגער ז"ל פי' על זה המדרש בזה האופן, והוא 

ימים שליש מדבר, וידוע מאמר הגמ' שבת נ"ו ב' דבשעה שנשא שלמה בת שנודע אשר בכלל העולם הם שליש ישוב שליש 
, נמצא -פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה הים שרטון ונבנה עליו כרך גדול של רומי והיא החריבה את ירושלים ומקדש 

אמלאה החרבה  לפי זה שנלקה הים משטחיותו שנעשה יבשה שטח רב מהים, וידוע מאמר הגמ' מגילה ו' א' על הפ'
שכשתחרב רומי אז תבנה ירושלים, והנה לפי הנ"ל שבעת שתחרב רומי אז יהפך היבשה לים כמו שהי' ואז ירפא הים משברו 

וז"ה מאמר המדרש מי שירפא את הים היינו כשתחרב רומי כנ"ל הוא  -של נעיצת קנה בים ואז תבנה ירושלים וירפאו ישראל 
 ים:ירפא את שברך כי אז תבנה ירושל

 תורה תמימה הערות איכה פרק ב הערה עד 3
עד( יתכן בטעם תשובה זו למאמר של ירמיהו בזה, דכיון שחללו המקדש והריגת כהן ונביא שוב גם ההקדש שלה לביהמ"ק 

 נעשה חולין ולכן לא הגין עליה:


