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Eicha 3-4 

 איכה פרק ג

ָרֽתֹו:  √ ֶבט ֶעבְּ ֵׁ֖ ש  י בְּ ה ֳענ ִ֔ ֶברֶּ֙ ָרָאָ֣ י ַהֶגֶּ֙ ִ֤  )א( ֲאנ 

ְך חִֹּ֥   √ ַלֵׁ֖ ג ַויֹּ י ָנַהַ֛ ִ֥ ֹּא־ֽאֹור: ֶשְך)ב( אֹות  ל  וְּ

ֹו ָכל־ַהֽיֹום: ס ְך ָידֵׁ֖ ב ַיֲהפִֹּ֥ ַ֛ י ָיש  ִ֥ ְך ב   )ג( ַאָ֣
י: מֹוָתֽ ר ַעצְּ ַבֵׁ֖ י ש  ִ֔ עֹור  יֶּ֙ וְּ ָשר  ה בְּ ָלִ֤  )ד( ב 

ה:)ה(  ָלָאֽ אש ּותְּ ִֹּ֥ ף ר י ַוַיַקֵׁ֖  ָבָנִ֥ה ָעַלַ֛
ים)ו( בְּ   √ ִ֥ ם: ס ַמֲחַשכ  י עֹוָלֽ ִ֥ ת  מ  י כְּ נ  יַבֵׁ֖  הֹוש 

י: ֽ ת  ָחשְּ יד נְּ ִ֥ ב  כְּ א ה  ֵׁ֖ צ  א א  ִֹּ֥ ל י וְּ ַ֛ ר ַבֲעד   )ז( ָגַדַ֧
י: ֽ ָלת  פ  ם תְּ ַע ָשַתֵׁ֖ ַעקֶּ֙ ַוֲאַשּו ִ֔ י ֶאזְּ ִ֤  )ח( ַגָ֣ם כ 

ָגז ִ֔  ָרַכיֶּ֙ בְּ ר דְּ ה: ס)ט( ָגַדִ֤ ָּוֽ י ע  ַתֵׁ֖ יבֹּ ת   ית נְּ
ים: ֽ ָתר  סְּ מ  י בְּ ֵׁ֖ י אריה ֲאר  ב הּואֶּ֙ ל ִ֔ ִ֥ ר  ב אֹּ  )י( דָֹּ֣

ם: ֽ מ  י שֹּ נ  י ָשַמִ֥ נ  ֵׁ֖ ח  ַפשְּ ַֽיְּ ר ַוֽ ַ֛ י סֹור  ָרַכִ֥  )יא( דְּ
ץ: ס ֽ א ַלח  י ַכַמָטָרֵׁ֖ נ  יב ִ֔ תֹוֶּ֙ ַוַיצ  ְך ַקשְּ  )יב( ָדַרִ֤

ָפֽתֹו ֵׁ֖י ַאשְּ נ  י בְּ יֹוָתִ֔ לְּ כ  יאֶּ֙ בְּ ב   :)יג( ה 
ם ָכל־ַהֽיֹום: יָנָתֵׁ֖ ג  י נְּ ָכל־ַעמ ִ֔ קֶּ֙ לְּ חֹּ י שְּ ית  ִ֤  )יד( ָהי 

ה: ס י ַלֲעָנֽ ַוִ֥נ  רְּ ים ה  ֵׁ֖ רֹור  י ַבמְּ נ  יַעִ֥ ב  שְּ  )טו( ה 
ֶפר: ֽ י ָבא  נ  יַשֵׁ֖ פ  כְּ י ה  ָנִ֔ ָחָצץֶּ֙ ש  ס ֶבֽ ִ֤ ר   )טז( ַוַיגְּ
ה: י טֹוָבֽ ית  ִ֥ י ָנש  ֵׁ֖ ש  ֹום ַנפְּ ָשלַ֛ ַנַ֧ח מ  זְּ  )יז( ַות 

ָוֽק: ס)יח( ָואֹּ  קֹּ יְּ י מ  ֵׁ֖ ת  תֹוַחלְּ י וְּ ח ִ֔ צְּ ד נ   ַמרֶּ֙ ָאַבָ֣
אש: ֹּֽ י ַלֲעָנִ֥ה ָור ֵׁ֖ רּוד  י ּומְּ ִ֥ י  ָכר־ָענְּ  )יט( זְּ

י: ֽ ש  י ַנפְּ ֹוַח ָעַלֵׁ֖ ָתשִ֥ ֹור ותשיח וְּ כִ֔ זְּ ֹור ת   )כ( ָזכָ֣
יל: ס ֽ ן אֹוח  ִ֥ י ַעל־כ  ֵׁ֖ ב  יב ֶאל־ל  ִ֥ את ָאש  ַֹּ֛  )כא( ז

נ מְּ ֹּא־ָתִ֔ י ל ָ֣ ָוקֶּ֙ כ  קֹּ י יְּ ִ֤ ד  סְּ יו:)כב( ַחֽ ּו ַרֲחָמֽ ֹּא־ָכלֵׁ֖ י ל ִ֥  ּו כ 
ָך: ה ֱאמּוָנֶתֽ ים ַרָבֵׁ֖ ִ֔ ָקר  יםֶּ֙ ַלבְּ  )כג( ֲחָדש 

יל ֽלֹו: ס ִ֥ ן אֹוח  ֵׁ֖ י ַעל־כ  ש ִ֔ ה ַנפְּ ָרָ֣ ָוקֶּ֙ ָאמְּ קֹּ י יְּ ִ֤ ק   )כד( ֶחלְּ
נּו: ֶשֽ רְּ דְּ ֶנֵֶׁ֖פש ת  ו לְּ ָוִ֔ קֹּ ָוקֶּ֙ לְּ קֹּ ֹוב יְּ  )כה( טִ֤

ת  שּוַעֵׁ֖ תְּ ם ל  דּוָמִ֔ ילֶּ֙ וְּ ָיח  ֹוב וְּ ָוֽק:)כו( טִ֤ קֹּ  יְּ
יו: ס עּוָרֽ נְּ ל ב  א עֵֹּׁ֖ ָשִ֥ י־י  ֽ ֶבר כ  ֹוב ַלֶגִ֔  )כז( טָ֣

יו: ל ָעָלֽ י ָנַטֵׁ֖ ִ֥ ם כ  דִֹּ֔ י  ב ָבָדדֶּ֙ וְּ ִ֤  )כח( י ש 
ָוֽה: קְּ ִ֥ש ת  י י  יהּו אּוַלֵׁ֖ ָעָפרֶּ֙ פ ִ֔ ן ֶבֽ ִ֤ ת   )כט( י 
ה: ס ָפֽ ֶחרְּ ע בְּ ַבִ֥ שְּ י י  ח  ַ֛הּו ֶלֵׁ֖ ַמכ  ן לְּ ַ֧ ת   )ל( י 

עֹוָלֵׁ֖ם  ַנַ֛ח לְּ זְּ א י  ִֹּ֥ י ל ָ֣  :ה')לא( כ 
יו: ב חסדו ֲחָסָדֽ רִֹּ֥ ם כְּ ַחֵׁ֖ ר  ה וְּ ם־הֹוָגִ֔ י א  ָ֣  )לב( כ 

יש: ס ֽ נ י־א  ֹו ַוַיֶגֵׁ֖ה בְּ בִ֔ ל  ָנהֶּ֙ מ  א ע  ִֹּ֤ י ל ָ֣  )לג( כ 
ֶרץ: י ָאֽ יר  ִ֥ ל ֲאס  יו כֵֹּׁ֖ ָלִ֔ ַחת ַרגְּ אֶּ֙ ַתָ֣ ַדכ   )לד( לְּ

ֶבר ֶנֵֶַֽׁ֖גד  ַפט־ָגִ֔ שְּ ַהטֹותֶּ֙ מ  ֽיֹון:)לה( לְּ ִ֥י ֶעלְּ נ   פְּ
ֹו  יבִ֔ ר  ִ֤ת ָאָדםֶּ֙ בְּ ַעּו  ה: ס ה')לו( לְּ א ָרָאֽ ִֹּ֥  ל
י  ה  י ֶזִ֤ה ָאַמרֶּ֙ ַוֶתִ֔ ָ֣ ה: ה')לז( מ  ָּוֽ א צ  ִֹּ֥  ל

ַהֽטֹוב: ֹות וְּ א ָהָרעֵׁ֖ צ ִ֔ א ת  ָֹּ֣ יֹוןֶּ֙ ל י ֶעלְּ ִ֤ פ   )לח( מ 
יו: ס ֶבר ַעל־חטאו ֲחָטָאֽ י ֶגֵׁ֖ ם ָחִ֔ ןֶּ֙ ָאָדָ֣ אֹונ  תְּ  )לט( ַמה־י 

ָשִ֤  √ פְּ ָוֽק:)מ( ַנחְּ קֹּ ּוָבה ַעד־יְּ ָנשֵׁ֖ ָרה וְּ קִֹּ֔ ַנחְּ ֽ ינּוֶּ֙ וְּ ָרכ ֶּ֙  ה דְּ

ם ֶאל־ √ י  נּוֶּ֙ ֶאל־ַכָפִ֔ ָבב ֶּ֙ א לְּ ָשִ֤ ם:ק)מא( נ  י   ל ַבָשָמֽ

ָת: ס חְּ א ָסָלֽ ִֹּ֥ ה ל ינּו ַאָתֵׁ֖ ִ֔ נּוֶּ֙ ּוָמר  עְּ נּו ָפַשֶּ֙  )מב( ַנִ֤חְּ
ָת: לְּ א ָחָמֽ ִֹּ֥ ָת ל גְּ נּו ָהַרֵׁ֖ פ ִ֔ דְּ רְּ ָתה ָבַאףֶּ֙ ַוֽת   )מג( ַסכִֹּ֤

ה: ָלֽ פ  ֹור תְּ ֲעבֵׁ֖ ְך מ  ָעָנןֶּ֙ ָלִ֔ ֹוָתה ֶבֽ  )מד( ַסכִ֤
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ים: ס ֽ ֶרב ָהַעמ  ֶקִ֥ נּו בְּ ֵׁ֖ ימ  ש  ֹוס תְּ י ּוָמאַ֛ ַ֧ ח   )מה( סְּ
ינּו: ֽ ב  יְּ ם ָכל־אֹּ יֶהֵׁ֖ ינּו פ  ַ֛ ּו ָעל   )מו( ָפצִ֥

ֶבר: ַהָשֽ את וְּ ִ֥ נּו ַהש  ָיה ָלֵׁ֖ ַחת ָהִ֥ ַחד ָוַפַ֛  )מז( ַפַ֧
ד ע   ַרָ֣ םֶּ֙ ת  י  י־ַמֶּ֙ ג  י: ס)מח( ַפלְּ ֽ ֶבר ַבת־ַעמ  י ַעל־ֶשֵׁ֖  ינ ִ֔

ֽגֹות: ין ֲהפ  ִ֥ א  ה מ  ֶמֵׁ֖ דְּ א ת  ִֹּ֥ ל ה וְּ ָרַ֛ גְּ י נ  ַ֧ ינ   )מט( ע 
ם: י  ָשָמֽ ָוֵׁ֖ק מ  קֹּ ֶרא יְּ י ִ֔ יף וְּ ָ֣ ק   )נ( ַעד־ַישְּ

י: ס ֽ יר  ֹות ע  נִ֥ ל בְּ כֵֹּׁ֖ י מ  ש ִ֔ ַנפְּ ה לְּ ָלָ֣ יֶּ֙ ֽעֹולְּ ינ   )נא( ע 
י  ַבִ֥ יְּ ֹור אֹּ פֵׁ֖ י ַכצ  ּונ  ֹוד ָצדַ֛ ם:)נב( צִ֥ ָנֽ  ח 

י: ֽ ֶבן ב  י ַוַידּו־ֶאֵׁ֖ ּו ַבבֹורֶּ֙ ַחָיִ֔ תִ֤ מְּ  )נג( ָצֽ
י: ס ת  ַֽרְּ ָזֽ גְּ י נ  ת  רְּ י ָאַמִ֥ ֵׁ֖ ם ַעל־רֹּאש  י  פּו־ַמִ֥  )נד( ָצֽ

ֽיֹות: ת  ֹור ַתחְּ בֵׁ֖ ק מ  ָוִ֔ קֹּ ָךֶּ֙ יְּ מְּ י ש  את   )נה( ָקָרִ֤
עָ  √ ַשוְּ י לְּ ֵׁ֖ ָחת  ַרוְּ ָךַ֛ לְּ נְּ ם ָאזְּ ַ֧ ל  ָת ַאל־ַתעְּ עְּ י ָשָמָ֑ ֵׁ֖ י:)נו( קֹול  ֽ  ת 

א: ס √ יָרֽ ָת ַאל־ת  רְּ ָך ָאַמֵׁ֖ ָרֶאִ֔ ֹום ֶאקְּ יָ֣ ָתֶּ֙ בְּ בְּ  )נז( ָקַרֶּ֙

ָת  בְּ י:ה' )נח( ַרַ֧ ָת ַחָיֽ לְּ י ָגַאִ֥ ֵׁ֖ ש  י ַנפְּ ִ֥ יב   ר 
י: ֽ ָפט  שְּ ה מ  ָטֵׁ֖ י ָשפְּ ָוקֶּ֙ ַעָּוָָ֣תת ִ֔ קֹּ יָתה יְּ ִ֤  )נט( ָרא 

י: ס ֽ ם ל  ָתֵׁ֖ בֹּ שְּ ם ָכל־ַמחְּ ָמָתִ֔ קְּ יָתהֶּ֙ ָכל־נ  ֶּ֙  )ס( ָרא 
י:)סא(  ם ָעָלֽ ָתֵׁ֖ בֹּ שְּ ק ָכל־ַמחְּ ָוִ֔ קֹּ ָפָתםֶּ֙ יְּ ָת ֶחרְּ עְּ  ָשַמִ֤

י ָכל־ַהֽיֹום: ם ָעַלֵׁ֖ יֹוָנִ֔ ֶהגְּ י ָקַמיֶּ֙ וְּ ִ֤ ת  פְּ  )סב( ש 
ם: ס יָנָתֽ ג  י ַמנְּ ֵׁ֖ יָטה ֲאנ  יָמָתםֶּ֙ ַהב ִ֔ ֽ ק  ם וְּ ָתִ֤ בְּ  )סג( ש 

ם:)√ יֶהֽ ד  ה יְּ ִ֥ ַמֲעש  ָוֵׁ֖ק כְּ קֹּ ּול יְּ מַ֛ ם גְּ יב ָלֶהִ֥  סד( ָתש ִׁ֨

ם:)סה( ת   ָךֵׁ֖ ָלֶהֽ תְּ ב ַתֲאָלֽ ַנת־ל ִ֔ ג  ן ָלֶהםֶּ֙ מְּ ִ֤  ת 

ָוֽק: פ √ קֹּ י יְּ ִ֥ מ  ַחת שְּ ַתֵׁ֖ ם מ  יד ִ֔ מ  ַתשְּ ַאףֶּ֙ וְּ ף בְּ דִֹּ֤ רְּ  )סו( ת 

 

 איכה פרק ד
אש ָכל־חּוֽצֹות: ס ֵֹּׁ֖ ר ֶדש בְּ נ י־קִֹּ֔ ָנהֶּ֙ ַאבְּ כְּ ַתפ ֶּ֙ שְּ ֹוב ת  ֶנֵׁ֖א ַהֶכֶָ֣תם ַהטָ֑ שְּ ב י  ם ָזָהִ֔ יָכהֶּ֙ יּוַעָ֣  )א( א 

ר: ס)ב( בְּ  ֽ י יֹוצ  ִ֥ ד  ה יְּ ֵׁ֖ ֶרש ַמֲעש  י־ֶחִ֔ ל  בְּ נ  בּוֶּ֙ לְּ שְּ ה ֶנחְּ יָכִ֤ ז א  ים ַבָפָ֑ ֵׁ֖ ָלא  ס  ים ַהמְּ ִ֔ ָקר  יֹוןֶּ֙ ַהיְּ י צ  ִ֤  נ 
ר: ס ָבֽ דְּ ים ַבמ  ֵׁ֖ נ  ע  ר כי ענים ַכיְּ ָזִ֔ ַאכְּ י לְּ ָ֣ ן ַבת־ַעמ  יֶהָ֑ יקּו גּור  ֵׁ֖ ינ  ד ה  צּו ַשִ֔ לְּ יםֶּ֙ ָחָ֣  )ג( ַגם־תנין ַתנ 

ק לְּ  ם: ס)ד( ָדַבִׁ֨ ין ָלֶהֽ ִ֥ ש א  ֵׁ֖ ר  ֶחם פֹּ ֲאלּו ֶלִ֔ יםֶּ֙ ָשָ֣ א ֽעֹוָלל  ֹו ַבָצָמָ֑ כֵׁ֖ ַ֛ק ֶאל־ח  ֹון יֹונ   שִ֥

ַפֽתֹות: ס √ ּו ַאשְּ קֵׁ֖ בְּ ע ח  י תֹוָלִ֔ ָ֣ יםֶּ֙ ֲעל  נ  ֹות ָהֱאמ  מּו ַבחּוצָ֑ ים ָנַשֵׁ֖ ֲעַדנ ִ֔ ַמָ֣ יםֶּ֙ לְּ ל  כְּ  )ה( ָהאֹּֽ

את  √ ַחַטֵׁ֖ ֽ י מ  ן ַבת־ַעמ ִ֔ ַדלֶּ֙ ֲעֹוָ֣ גְּ ם)ו( ַוי  דָֹּ֑ ם: ס סְּ י  ּה ָיָדֽ לּו ָבֵׁ֖ ֹּא־ָחִ֥ ל ַגע וְּ מֹו־ָרִ֔ ֲהפּוָכָ֣ה כְּ  ַהֽ

ם: ס ָרָתֽ זְּ יר ג  ֵׁ֖ ים ַספ  ינ ִ֔ נ  פְּ ֶצםֶּ֙ מ  מּו ֶעֶּ֙ דְּ ב ָאִ֤ ָחָלָ֑ ּו מ  ֶלג ַצחֵׁ֖ ֶשִ֔ יָהֶּ֙ מ  יֶרֶּ֙ ז  ּו נְּ  )ז( ַזכִ֤
חֹורֶּ֙ )ח(  שְּ ְך מ  ץ: ס ָחַשִ֤ ֽ ש ָהָיִ֥ה ָכע  ֵׁ֖ ם ָיב  ָמִ֔ ד עֹוָרםֶּ֙ ַעל־ַעצְּ ֹות ָצַפִ֤ ּו ַבחּוצָ֑ רֵׁ֖ כְּ א נ  ִֹּ֥ ם ל ֳאָרִ֔  ָתֽ

י: ס √ ת ָשָדֽ נּובֵֹּׁ֖ תְּ ים מ  ִ֔ ָקר  ד  ּובּוֶּ֙ מְּ ם ָיזֶּ֙ ִ֤ ה  ב ֶשָ֣ י ָרָעָ֑ ֵׁ֖ ל  ַחלְּ ֽ ֶרב מ  י־ֶחִ֔ ל  ים ָהיּוֶּ֙ ַחלְּ ִ֤  )ט( טֹוב 

ּו ַילְּ  לֵׁ֖ שְּ ֹות ב  יִ֔ נ  יםֶּ֙ ַרֲחָמָ֣ י ָנש  ד ֵ֗ י: ס)י( יְּ ֽ ֶבר ַבת־ַעמ  ֶשֵׁ֖ מֹו בְּ ָברֹותֶּ֙ ָלִ֔ ּו לְּ ן ָהיִ֤ יֶהָ֑  ד 
יָה: ס ֶתֽ סֹודֹּ אַכל יְּ ֹון ַותֵֹּׁ֖ יִ֔ צ  ש בְּ ָ֣ ֹו ַוַיֶצת־א  ֹון ַאפָ֑ ְך ֲחרָ֣ ֹו ָשַפֵׁ֖ ָוקֶּ֙ ֶאת־ֲחָמתִ֔ קֹּ ה יְּ ָלִ֤  )יא( כ 

ֹּאֶּ֙ ַצָ֣  י ָיב ִ֤ ל כ  ָ֑ ב  י ת  ָ֣ ב  שְּ ל יֹּ ֶרץ וכל כֵֹּׁ֖ י־ֶאִ֔ כ  ינּוֶּ֙ ַמלְּ ֶּ֙ א ֶהֱאמ  ִֹּ֤ ִָֽם: ס)יב( ל רּוָשָל ֽ י יְּ ֵׁ֖ ַשֲער  ב בְּ אֹוי ִ֔  ר וְּ
ים: ס ֽ יק  ם ַצד  ּה ַדִ֥ ָבֵׁ֖ רְּ ק  ים בְּ ִ֥ כ  פְּ ֲהֶנָ֑יָה ַהשֹּ ֹות כֹּ יָה ֲעֹונֵׁ֖ יֶאִ֔ ב  את נְּ ָֹּ֣ ַחט ֽ  )יג( מ 
ם: ס יֶהֽ ש  ב  לְּ ּו ב  עֵׁ֖ גְּ ּו י  לִ֔ א ֽיּוכְּ ָֹּ֣ ל ם בְּ ּו ַבָדָ֑ ֲאלֵׁ֖ גֹּֽ ֹות נְּ חּוצִ֔ יםֶּ֙ ַבֽ ר  וְּ ּו ע   )יד( ָנעִ֤

ּו יפּו לָ )טו( סָ֣ ֵׁ֖ א יֹוס  ִֹּ֥ ם ל רּוֶּ֙ ַבגֹוי ִ֔ מְּ ּו ַגם־ָנָ֑עּו ָאֽ י ָנצֵׁ֖ ִ֥ עּו כ  ָגִ֔ ּורּוֶּ֙ ַאל־ת  ּורּו סֶּ֙ מֹו סִ֤ אּו ָלֵ֗ רְּ א ָקָ֣  ֽגּור: סרּו ָטמ ֵ֞
נּו א ָחָנֽ ִֹּ֥ ים ל ֵׁ֖ נ  ק  אּו זקנים ּוזְּ א ָנָשִ֔ ָֹּ֣ יםֶּ֙ ל ֲהנ  י כֹּ ִ֤ נ  ם פְּ יָטָ֑ ַהב  יף לְּ ֵׁ֖ א יֹוס  ִֹּ֥ ם ל ָקִ֔ לְּ ָוקֶּ֙ ח  קֹּ י יְּ ִ֤ נ   : ס)טז( פְּ
עַ  ֽ א יֹוש  ִֹּ֥ ֹוי ל ינּו ֶאל־גֵׁ֖ פ ִ֔ נּו צ  ָ֣ ָית  פ  צ  ֶבל בְּ נּו ָהָ֑ ֵׁ֖ ָרת  ינּו ֶאל־ֶעזְּ ינ ִ֔ יָנה ע  ֶלָ֣ כְּ ינּוֶּ֙ ת  ֶּ֙  : ס)יז( עודינה עֹוד 

ינּו: ס ֽ צ  א ק  י־ָבִ֥ ינּו כ  ֵׁ֖ ּו ָימ  אִ֥ ינּו ָמלְּ ַ֛ צ  ב ק  ינּו ָקַרִ֥ ָ֑ ת  בֹּ חֹּ רְּ ֶכת ב  ֶלֵׁ֖ ינּו מ  ָעד ִ֔ ּו צְּ  )יח( ָצדָ֣
 ִ֤ נּו: ס)יט( ַקל  בּו ָלֽ רְּ ר ָאִ֥ ָבֵׁ֖ דְּ נּו ַבמ  ָלק ִ֔ ים דְּ ָ֣ ם ַעל־ֶהָהר  י  י ָשָמָ֑ ֵׁ֖ ר  שְּ נ  ינּו מ  פ ִ֔ דְּ  ים ָהיּוֶּ֙ רֹּ

ם: ס √ ֽ ֶיִ֥ה ַבגֹוי  חְּ ֽ ֹו נ  לֵׁ֖ צ  נּו בְּ רְּ ר ָאַמִ֔ ם ֲאֶשָ֣ יתֹוָתָ֑ ח  שְּ ַכֵׁ֖ד ב  לְּ ק נ  ָוִ֔ קֹּ יַח יְּ ָ֣ ש  ינּוֶּ֙ מְּ ּוַח ַאפ ֶּ֙  )כ( רִ֤

י  יש  ִ֤ י: ס)כא( ש  ֽ ָער  תְּ ת  י וְּ ֵׁ֖ ר  כְּ שְּ ֹוס ת  ְךֶּ֙ ַתֲעָבר־כִ֔ י  ּוץ ַגם־ָעַלִׁ֨ ֶרץ עָ֑ ֶאָ֣ ֶבת בְּ ֹום יושבתי יֹוֶשֵׁ֖ יֶּ֙ ַבת־ֱאדִ֔ ח  מְּ ש   וְּ
ְך: פ √ י  ה ַעל־ַחטֹּאָתֽ ָלֵׁ֖ ֹום ג  ד ֲעֹונ ְךֶּ֙ ַבת־ֱאדִ֔ ְך ָפַקִ֤ ָ֑ לֹות  ַהגְּ יף לְּ ֵׁ֖ א יֹוס  ִֹּ֥ ֹון ל יִ֔  )כב( ַתם־ֲעֹונ ְךֶּ֙ ַבת־צ 
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 טרתא )לקח טוב( איכה פרק ג סימן אפסיקתא זו
)א( אני הגבר ראה עני. ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר אמרה כנסת ישראל לפני השם אני למודה להביא עלי 

ואיוב היה משל לישראל, מכות כמו איוב, שנאמר )איוב לד, ז( מי גבר כאיוב, וכשם שבאו על איוב באו על ישראל. 

ונו ואחר כך בניו ואחר כך לקה בגופו, כך ישראל תחלה לקחו מגיני הזהב וקצצו דלתות כשם שאיוב תחלה אבד ממ

לבתולת בת יהודה עד אשר טפחתי  הההיכל ולקחו כל אוצרות המלכים ואחר כך סילה כל אביריי ואחר כך גת דרך 

ו. בחמת אפו ובחמתו, : בשבט עברתורביתי, לכך נאמר אני הגבר ראה עני(, דומה אני לגבר אשר ראה עני זה איוב

וכן הוא אומר )תהלים פט, לג( ופקדתי בשבט פשעם, ואומר )ישעיה י, ה( הוי אשור שבט אפי, ששבט עברתו של 

לכך נאמר בשבט עברתו, שהביא השם הוא הרשע, וגם נקרא חרב שנאמר )תהלים יז, יג( פלטה נפשי מרשע חרבך, 

: ס"א אני הגבר ראה עני בשבט עברתו. ייאוסו צל אומו כי עלי את הכשדים הגוי המר והנמהר שהם שבט עברתו

יכול כל אדם לומר זה האיש ראה עני בשבט עברתו של השם מכל גרנט מלי אברי פמטוטו )?(, כך אדמה עלי 

הנביאים שהתנבאו על החורבן, שהרי כמה נביאים נתנבאו על חורבן הבית ובכולם לא חרבה הבית בימיהם כי אם 

 המאור הגדול רש"י ז"ל(.  )תוספות בימי.
  רש"י 

היה מתאונן ירמיה לומר אני הגבר ראה עני אשר ראה עוני מכל הנביאים שנתנבאו על  -)א( אני הגבר ראה עני 

 חורבן הבית שבימיהם לא נחרב הבית כי אם בימי:
 upon another is  his animal” sics“the individual who:הוא הקדוש ברוך הואשל רודה ומכה  -בשבט עברתו 

considered as if he used a weapon to assault the victim.                

  אבן עזרא 
אמרו קדמוני' ז"ל כי זאת המגלה ירמיה כתבה אם כן יהיה הוא האומר אני הגבר או יאמר כל אחד  -)א( אני הגבר 

 ...מישראל:
השם ואיננו נכון בעיני וזה המקונן אמר כי הצר היה מענה אותו שב אל אויבי כלם וי"א שהוא שב אל אף  -בעברתו 

 בשבט עברתו:

 תורה תמימה 
 אנא הוא דרגילנא ביסורים והניין לי מה דהניין לךא( ]שם[: -רבי לוי אומר, אני הגבר  -)א( אני הגבר 

מי גבר כאיוב ישתה לעג כמים, אנא הוא איוב דכתיב ביה )איוב ל"ד(  -רבי יהושע בן לוי אומר, אני הגבר  -אני הגבר 

 וכל מאי דאייתית עליה אייתית עליב( ]שם[:
גברתני לעמוד בכולם, וכן אתה מוצא אחר תוכחות שבמשנה תורה כתיב  -רבי ברכיה אומר, אני הגבר  -אני הגבר 

 ג( ]שם[:אתם נצבים היום כולכם ומתרגמינן כולכם גבורים לעמוד בכולם
לומר ראיתי עני ומהו ראה[, אלא אמרה כנסת ישראל, ראה הקדוש ברוך הוא אותי עניה ]והלא היה ראוי  -ראה עני 

 Is it duress when one is being punished forד( ]שם[:מן המצות, עניה ממעשים טובים, הביא עלי שבט עברתו

non-compliance with the same Mitzvot that he is now claiming he can’t perform?  

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ג סימן ב
ומאי ולא אור, בלא , ממשמע שנאמר חשך איני יודע דלאו אור שתי חורבנות. כנגד ולא אור חושך)ב( אותי נהג ויולך 

 . דבר אחר ולא אור. בלא תורה ונעו מים אל יםשנאמר אין עוד נביא:  נבואה
  אבן עזרא 

  .Bad enough to be exiled, but exiled to a place of darkness:ומי במקום חשךונהג אותי ממק -)ב( /אותי נהג/ 

  תורה תמימה 
 ( ]שם[:בעולם הזה שנקרא חושך ולא אורהאותי נהג  -)ב( אותי נהג וגו' 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ג סימן ו
תיות במחשכים במצולות, זו היא הגולה שהיא )ו( במחשכים הושיבני. זה שאמר דוד )תהלים פח, ז( שתני בבור תח

, שנאמר )ירמיה לא, טז( ויש תקוה לאחריתך כמתי עולם. ולא מתי עולם ממש, מלמד שיש עוד תקוהחושך ואפלה: 

 אויב.כאלמנה, כ–' וגו'. הנאם 

  אבן עזרא 
 :מחשך בתוך מחשך -)ו( במחשכים 

  תורה תמימה 
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 1יב( ]נדרים ס"ד ב'[:מלמד שהסומא חשוב כמת -במחשכים הושיבנו כמתי עולם  -)ו( במחשכים הושיבני וגו' 
 יג( ]סנהדרין כ"ד א'[:זה תלמודה של בבלבמחשכים הושיבני כמתי עולם, א"ר ירמיה,  -במחשכים הושיבני וגו' 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ג סימן מ
אחר נחפשה דרכינו כענין שנאמר )צפניה א, יב( אחפש את ירושלם בנרות. ונחקורה )מ( נחפשה דרכינו ונחקורה. 

', ואומר )הושע יד, א( שובה ישראל ה'. גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר המעשינו, אחר כן ונשובה עד 

 יך. ק' אלהעד 
 תורה תמימה איכה פרק ג פסוק מ

אמר רבא ואיתימא רב חסדא, אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנאמר  -נו )מ( נחפשה דרכי

 סב( ]ברכות ה' א'[:נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ג סימן מא
עם נשיאת כפים, כענין שנאמר : אל כפים. נשא לבבנו אל כפים. נחזור בתשובה ונתפלל לפני השם בכל לב)מא( 

ורז"ל אמרו נשא לבבנו . ל בשמים. תפלתנו יהיה נכונה לפני השםק)תהלים קמג, ו( פרשתי ידי אליך, ואחר כך אל 

אל כפים, נשיב דעתינו אל מעשה ידי רוע כפינו ונשליכה ממנו, ואז תתקבל תפלותינו לפני אבינו שבשמים, והמשל 

 ובל עד שלא זרק מידו לא עלתה לו טבילה. משל לאדם שתופש השרץ בידו וט
  רש"י 

נשא אף לבבינו עמהם לשוב להשיב לבבינו לפני כשאנו נושאים את כפינו אל השמים  -])מא( נשא לבבינו אל כפים 

 [:המקום ב"ה
ל כמה דאת אמר )מלכים א יח( והנה עב קטנה ככף איש עולה וכן )איוב לו( ע אל העננים אל שמים -ד"א אל כפים 

ומדרש רבותינו נשא לבבינו באמת להקב"ה כאדם הרוחץ בנקיון כפיו שמשליך מידיו כל טינוף כי כפים כסה אור, 

 :מודה ועוזב ירוחם והמודה ואינו עוזב כטובל ושרץ בידו
  תורה תמימה 

לבבינו  , שנאמר נשאא"ר אמי, אין תפלתו של אדם נשמעת אלא א"כ משים נפשו בכפו -)מא( נשא לבבנו אל כפים 

 אל כפיםסג( ]תענית ח' א'[:
אמר רב אדא בר אהבה, אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר בו, למה הוא דומה, לאדם  -נשא לבבנו אל כפים 

שתופס שרץ בידו וטובל, שאפילו יטבול בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה, זרקו מידו, כיון שטבל בארבעים 

סד( ל בשמיםקשנאמר )משלי כ"ח( ומודה ועוזב ירוחם, ואומר, נשא לבבינו אל כפים אל סאה מיד עלתה לו טבילה, 

 ]תענית ט"ז א'[:
סה( ]ירושלמי ל בשמיםקוכי אפשר לאדם לישא את לבו בידיו, אלא ישוה לבו לידיו ואח"כ אל  -נשא לבבנו אל כפים 

 תענית פ"ב ה"א[:

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ג סימן נו
' ארצך שבת שבות יעקב, וכל הפרשה כולה ופירושה הנו( שמעת. פירושו תשמע, כדכתיב )תהלים פה, ב( רצית )

וכן הוא אומר )ישעיה  ללמדך שכל מה שעתיד השם לעשות כאילו נעשה.' ארצך תשיב שבות יעקב, ה להבא, תרצה 

 ו" ההיפוך"–ינון. מב, טז( אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, ומתרגמינן אעבדינון ולא שבק
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ג סימן נז
 . כל זמן שישראל בצרה בגלות מהם קוראים מתוך צרתו והשם מושיעם)נז( קרבת ביום אקראך. 

  רש"י 
 כך היית רגיל בימים הראשונים לקרב אלי ביום קוראי: -)נז( קרבת ביום אקראך 

 

 ג סימן סו פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק

                                                           
 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סד עמוד ב 1

דכתיב: אל נא  -דכתיב: כי מתו כל האנשים, מצורע  -ותניא, ארבעה חשובין כמת: עני, ומצורע, וסומא, ומי שאין לו בנים, עני 
 דכתיב: הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. -דכתיב: במחשכים הושיבני כמתי עולם, ומי שאין לו בנים  -תהי כמת, וסומא 
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'. מתחת פרס השמים ה)סו( תרדוף באף ותשמידם. כענין שנאמר )מיכה ה, יד( ועשיתי באף ובחימה: מתחת שמי 

 ' כגיבור יצא. ה, ואומר )ישעיה מב, יג( 'הל קנוא ונוקם קשאתה איש מלחמה שאתה שלא יהיה להם זכר בעולם, 
  תורה תמימה 

אימתי יאבד שמם של אלילים ותעקר עבודת כוכבים ועובדיה מן העולם  רבי אליעזר אומר, -)סו( תרדף באף וגו' 

 the only methodפב( ]שם[:בשעה שתרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ה' -ויהיה הקדוש ברוך הוא יחידי בעולם 

that “works” is force? 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ד סימן ה
 כל מיני מעדנים, איך נשמו בחוצות תפוחי רעב:האוכלים למעדנים. שהיו אוכלים )ה( 

האמונים עלי תולע. המלובשים בגדים נאים כל מיני צבעונין ובתולעת שני, איך חבקו אשפתות, שהיו מתעפרין 

  2.ומתפלשין בתוך האשפות

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ד סימן ו
אמר ר' יהושע ור' נחמיה כמו רגע נהפכה: ויגדל עון בת עמי. )ו( ויגדל עון בת עמי. כסדום, לא חלו בה ידים. אלא 

בשם ר' אחא נעשה בשבט יהודה מה שלא נעשה בסדום. בסדום כתיב )בראשית יח, כ( וחטאתם כי כבדה מאד, 

ובשבט יהודה ובנימין כתיב )יחזקאל ט, ט( עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד: ס"א ויגדל עון בת עמי. כלומר 

היתה נקמתך מנקמת סדום, דאילו סדום לא נמסרה ביד אויב שישמחו בה אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו נפרע יותר 

וכן שמעתי מפי ר' משה שאמר מפי  ממנה, אבל בת עמי חלו בה ידי האויבים ששו ברעתה, וזו היא קשה מסדום.

 רבינו סעדיה ז"ל. 
  רש"י 

 שגדול עונם משל סדום:פורענותם מוכיח עליהם  -)ו( ויגדל עון וגו' 
 :שהרי סדום לא נמשכה צרתם כרגע אחד נהפכה -ההפוכה כמו רגע 
 , ויש מדרשי אגדה ואינו מיושב על סדר המקראות:ידי האויב כי ע"י המלאכים נהפכה -ולא חלו בה ידים 

  תורה תמימה 
ר )פ' וירא( וחטאתם כי כבדה מאד מהו ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום, ר' אחא אומר, בסדום נאמ -)ו( ויגדל וגו' 

ובישראל נאמר )יחזקאל ט'( עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאדכד(, ור' תנחומא אמר ]כתיב מחטאת סדום 

, שנאמר )פסוק בסדום לא פשטו ידיהם במצות ובירושלים פשטו ידיהם במצותההפוכה כמו רגע ולא חלו בה ידים[, 

 הןכה( ]שם[:י'( ידי נשים רחמניות בשלו ילדי
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ד סימן ט

                                                           
2 Gittin 56 
The biryoni  were then in the city. The Rabbis said to them: Let us go out and make peace with them [the Romans]. 
They would not let them, but on the contrary said, Let us go out and fight them. The Rabbis said: You will not 
succeed. They then rose up and burnt the stores of wheat and barley so that a famine ensued. Martha the 
daughter of Boethius was one of the richest women in Jerusalem. She sent her man-servant out saying, Go and 
bring me some fine flour. By the time he went it was sold out. He came and told her, There is no fine flour, but 
there is white [flour]. She then said to him, Go and bring me some. By the time he went he found the white flour 
sold out. He came and told her, There is no white flour but there is dark flour. She said to him, Go and bring me 
some. By the time he went it was sold out. He returned and said to her, There is no dark flour, but there is barley 
flour. She said, Go and bring me some. By the time he went this was also sold out. She had taken off her shoes, but 
she said, I will go out and see if I can find anything to eat. Some dung stuck to her foot and she died.  Rabban 
Johanan b. Zakkai applied to her the verse, The tender and delicate woman among you which would not adventure 
to set the sole of her foot upon the ground. Some report that she ate a fig left by R. Zadok, and became sick and 
died. For R. Zadok observed fasts for forty years in order that Jerusalem might not be destroyed, [and he became 
so thin that] when he ate anything the food could be seen [as it passed through his throat.] When he wanted to 
restore himself, they used to bring him a fig, and he used to suck the juice and throw the rest away. When Martha 
was about to die, she brought out all her gold and silver and threw it in the street, saying, What is the good of this 
to me, thus giving effect to the verse, They shall cast their silver in the streets. (See top of p. 13.) 
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שהם החללי חרב יזובו מדוקרים, ומתים הם במהרה יותר מאותם שהיו מתים )ט( טובים היו חללי חרב מחללי רעב 

לפי שמת ברעב מאריך : ס"א טובים היו חללי חרב מחללי רעב. ברעב, מפני תנובות שדי, שאין להם מה יאכלו

ואותו שמת בחרב מת מיד לפי שעה, אבל עכשיו שאומר שהם יזובו מדוקרים מן תנובות שדי על כרחך זה  בייסורין

הוא הטעם למה היו טובים חללי חרב מחללי רעב, שאותם שמתו ברעב כשטועמים להם תנובות שדי ואוכלין הרבה 

: ל וריעי שיצא חוץ לכריסםנבקעו מעים שלהם שנקצרו מחמת הרעב, מדוקרים מבוקעים ויזוב הגוף מחמת נוו

מרתא בת ביתוס עתירתא דירושלם הות, אמרה ליה זיל אייתי ליה סמידבר אחר, פי' סולת נקיה, תוספות ר"ש רי"ת. 

משוקא, אדאזיל איזדבין, אתא אמרה לה חיוורתא ליכא, משקרא איכא. אמרה לי זיל אייתי לי, אדאזיל איזדבן. אתא 

ערי איכא. אמרה לי זיל אייתי לי, אדאזיל איזדבן. כיון דחזיי הכי אמרה איפוק אנא אמר ליה משקרא ליכא, קימחא דש

ואחזי דילמא אשכחנא מידי למיכל, הות שליכיא מסנא אייתי באלה פורתא ברעה ומיתא. קרי עלה רבן יוחנן )דברים 

לה מדר' צדוק ואתניסא כח, נו( הרכה בך והענוגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ. איכא דאמרי גרוגרות אכ

ומתה, דר' צדוק הוה יתיב בתעניתא מ' שנין דלא איחרובו ירושלם, ובכל יום ויום היו מביאין לפניו גרוגרות ומוצצן 

 ואוכלן. 
  רש"י 

חללי הרעב היו נפוחים מריח תנובות השדה שהיו האויבים צולים בשר על העשבים חוץ  -)ט( שהם יזבו מדוקרים וגו' 

 ח נכנס לתוך נפוחי הרעב וכריסן נבקעת ופרשם זב והרי זה מיתת ניוול יותר מהרוגי חרב:לחומה והרי
 מבוקעים בין נפיחת רעב בין ביקוע חרב קרוי דקירה: -מדוקרים 

 :משרשים ועשבים שמלקטים ואוכלים רב פרשם ומאוסם -מתנובות שדי 
  תורה תמימה 

מלמד שהרעב קשה מחרב, ואי בעית אימא, סברא היא, האי  -י רעב טובים היו חללי חרב מחלל -)ט( טובים היו וגו' 

 לד( ]ב"ב ח' ב'[:מצטער והאי לא מצטער
בחורבן ראשון איירי[ שהיו מתים מריח ירקות רעים, לקיים מה שנאמר שהם יזובו מדוקרים ] -מתנובות שדי 

יים וצולין אותן במערבה של עיר והיה מתנובות שדילה(, אבל בחורבן האחרון לא היו אלה הירקות, והיו מביאין גד

 לו( ]מ"ר[:אותו הריח מפעפע בהם והיו מתים

 

 איכה פרק ד סימן כ רש"י 
 הוא יאשיהו כמו שנאמר )ד"ה =דברי הימים= ב ל"ה( ויקונן ירמיהו על יאשיהו: -)כ( משיח ה' 
 בגומות שחפרו: -בשחיתותם 
  אבן עזרא 

 כמו בשחתה נתפש: -)כ( בשחיתותם 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ד סימן כב
. זה סימן טוב לישראל בזמן שאדום התחיל ללקות מיד תם עונך בת ציון: לא יוסיף השם )כב( תם עונך בת ציון

 :להגלותך. פקד עונך בת אדום. זה מעשה בית ראשון
בני אדום את יום ירושלם האומרים ' להוכך דוד אמר )תהלים קלז, ז( זכור  זה מעשה בית שני,גילה על חטאתיך. 

 ערו ערו עד היסוד בה. 
  רש"י 

 :לקית על כל חטאותיך -)כב( תם עונך בת ציון 
 :מגלות אדום ולהלן עוד -לא יוסיף להגלותך 

  אבן עזרא 
 שב אל עונך ועליו ישוב פקד או ישוב אל השם הנזכר ברוח אפינו: -)כב( לא יוסיף 

 כב תורה תמימה איכה פרק ד פסוק
 נב( ]ברכות נ"ז א'[:ת"ר, הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו, שנאמר תם עונך בת ציון -)כב( תם עונך וגו' 

רבנן אמרי, טובה היתה מגלת קינות לישראל מארבעים שנה שהתנבא עליהם ירמיה, ולמה, מפני  -תם עונך וגו' 

 א הוא דכתיב תם עונך בת ציוןנג( ]מ"ר[:שבה נטלו ישראל מחילה שלמה על עונותיהם ביום שחרב ביהמ"ק, הד
א"ר הושעיה, למה נבראו היסורין כדי להלותם לבית דאית להון למיזל, הדא הוא דכתיב תם  -פקד עונך בת אדום 

 נד( ]שם[:עונך בת ציון פקד עונך בת אדום


