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Eicha 5 

 איכה פרק ה

√   ֶֽ ה ֶאת־ֶחְרָפת  ֵ֥ יָטה ּוְרא  ִּ֖ נּו הביט ַהב  ָיה ָלָ֔ ה־ָהָ֣ ר ְיֹקָו֙ק ֶמֶֽ  נּו:)א( ְזֹכֹ֤

ים: ֶֽ ינּו ְלָנְכר  ִּ֖ ים ָבת  ָ֔ ֶהְפָכָ֣ה ְלָזר  נּ֙ו ֶנֶֽ ֙  )ב( ַנֲחָלת 
ֹות: ינּו ְכַאְלָמנֶֽ ִּ֖ ֹמת  ב א  ין ָאָ֔ ָ֣ ינּ֙ו אין ְוא  ים ָהי ֙ ֹ֤  )ג( ְיתֹומ 

אּו: יר ָיֹבֶֽ ֵ֥ ְמח  ינּו ב  ִּ֖ צ  ינּו ע  ֶסף ָשת ָ֔ ינּ֙ו ְבֶכָ֣ ֙ ימ   )ד( מ 
ְענ ְפנּו ָיַגִּ֖ ְרָדָ֔ נּ֙ו נ  ֙ ל ַצָּואר  נּו:)ה( ַעֹ֤ ח־ָלֶֽ ּוַנֶֽ א הֶֽ ֵֹ֥  ּו לא ְול

ֶחם: ַעֶֽ ָלֶֽ ְשֹבֵ֥ ּור ל  ד ַאשִּ֖ ּנּו ָיָ֔ ֙ם ָנַתָ֣ י  ְצַר֙  )ו( מ 
ְלנּו: √ ם ָסָבֶֽ יֶהֵ֥ ם אנחנו ַוֲאַנְִּ֖חנּו ֲעֹוֹנת  יָנָ֔ ְטאּ֙ו אינם ְוא  ינּו ָחֶֽ ֹ֤  )ז( ֲאֹבת 

ם: ָיָדֶֽ ין מ  ֵ֥ ק א  ִּ֖ נּו ֹפר  ְשלּו ָבָ֔ י֙ם ָמָ֣  )ח( ֲעָבד 
ר: ְדָבֶֽ ֶרב ַהמ  ִּ֖י ֶחֵ֥ ְפנ  נּו מ  יא ַלְחמ ָ֔ ָ֣ נּ֙ו ָנב  ֙  )ט( ְבַנְפש 
ב: ֹות ָרָעֶֽ ִּ֖י ַזְלֲעפֵ֥ ְפנ  רּו מ  ְכָמָ֔ ּור נ  נּ֙ו ְכַתּנָ֣ ֙  )י( עֹור 
ה: י ְיהּוָדֶֽ ֵ֥ ת ְבָער  ּו ְבֻתלִּ֖ ּנָ֔ ֹון ע  יָ֣ י֙ם ְבצ   )יא( ָנש 

 ֵֹ֥ ים ל ִּ֖ נ  ֵ֥י ְזק  ּו ְפנ  ְתלָ֔ ם נ  י֙ם ְבָיָדָ֣ רּו:)יב( ָשר   א ֶנְהָדֶֽ
לּו: ץ ָכָשֶֽ ֵ֥ ים ָבע  ִּ֖ אּו ּוְנָער  ֹון ָנָשָ֔ י֙ם ְטחָ֣  )יג( ַבחּור 
ם: יָנָתֶֽ ְּנג  ים מ  ִּ֖ תּו ַבחּור  ַער ָשָבָ֔ ַשָ֣ י֙ם מ  נ   )יד( ְזק 

נּו: √ ֶֽ ֶבל ְמֹחל  ִּ֖ ְך ְלא  נּו ֶנְהַפֵ֥ ב ָ֔ ֹוש ל   )טו( ָשַב֙ת ְמשָ֣

ֹוי־ָנֵ֥  √ נּו אֶֽ ֶרת רֹאש ָ֔ ְפָל֙ה ֲעֶטָ֣ אנּו:)טז( ָנֶֽ י ָחָטֶֽ ֵ֥ נּו כ   א ָלִּ֖

ינּו: √ ֶֽ ינ  ּו ע  ֶלה ָחְשכֵ֥ ִּ֖ נּו ַעל־א  ב ָ֔ ה ָהָיֹ֤ה ָדֶו֙ה ל   )יז( ַעל־ֶזֶ֗

ֹו: פ √ ְלכּו־בֶֽ ים ה  ִּ֖ ם שּוָעל  יֹו֙ן ֶשָשמ ָ֔ ל ַהר־צ   )יח( ַעֹ֤

ֹור: ר ָודֶֽ ְסֲאךִּ֖ ְלֹדֵ֥ ב כ  ש ָ֔ ה ְיֹקָו֙ק ְלעֹוָלָ֣ם ת   )יט( ַאָתֹ֤
ְש  ַצ֙ח ת  ָמה ָלֶנ֙ ים:)כ( ָלֹ֤ ֶֽ ֶרְך ָימ  נּו ְלֹאֵ֥ ִּ֖ ַעְזב  נּו ַתֶֽ  ָכח ָ֔

ֶדם: √ ינּו ְכֶקֶֽ ִּ֖ ש ָימ  ֵ֥ ּוָבה ַחד  ָנשָ֔ י֙ך ונשוב ְוֶֽ ֶלֵ֨ נּו ְיֹקָוֹ֤ק׀ א  יב ֵ֨  )כא( ֲהש 

ד: ינּו ַעד־ְמֹאֶֽ ִּ֖ ְפָת ָעל  נּו ָקַצֵ֥ ס ְמַאְסָתָ֔ ם־ָמֹאָ֣ י א   )כב( כ ִּ֚

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ה סימן א
' מה היה לנו. לקיים ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם )ויקרא כו, כח(. אמר ר' ברכיה אמרה ה)א( זכר 

כנסת ישראל לפני השם רבונו של עולם אתה צויתנו )דברים כה, יז( זכור את אשר עשה לך עמלק, אנו שכחה 

' לבני אדום הומר )תהלים קלז, ז( זכור מצויה בנו, אתה שאין לפניך לא עולה ולא שכחה אתה תזכור, וכן הוא א

 את יום ירושלים:
הביטה. מקרוב, כענין שנאמר )מלכים א יט, ו( ויבט והנה מראשותיו עוגת רצפים. וראיה מרחוק, מנין שנאמר 

)בראשית כב, ד( וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, כלומר כל הגליות המפוזרות בכל העולם 

 ות.הקרובות והרחוק

  תורה תמימה 
מהו הביטה ומהו וראה, ר' יודן אמר, הבטה מקרוב, כמש"נ )מ"א י"ט( ויבט והנה מראשותיו  -)א( הביטה וראה 

עוגת רצפים, וראיה מרחוק כמש"נ )פ' וירא( וירא את המקום מרחוקא(, ורבי פינחס אמר, הבטה מרחוק כמש"נ 

 ראיה מקרוב, שנאמר )פ' וישלח( וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכוג( ]מ"ר[:)תהלים פ'( הבט משמים וראהב( ו

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ה סימן ז
 )ז( אבותינו חטאו ואינם. הם בכו בכיה שלא לצורך: ואנחנו עונותיהם סבלנו. בכיה לדורותיהם הוקבעה לנו.

  תורה תמימה 
אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנו, אמר להם הקדוש ברוך הוא ]לא כן, אלא אתון[  -גו' )ז( אבתינו חטאו ו

 בדרכון קיימיןיד(, דבר אחר אמרו, אנן בדידן קיימיןטו( ]שם[:

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ה סימן טו
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לאבל מחולינו. תחת המחולות  )טו( שבת משוש לבנו. מיום שחרב בית המדרש אין שמחה שלימה בעולם: נהפך

שהיינו עושין נהפך לאבל, )תהלים קלז, ו( אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי, זה אפר מקלה שמשימין 

 תלמידי חכמים על ראשן בעת חתונתם.
 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ה סימן טז
כי חטאנו. כי עונותינו הטו וחטאתינו מנעו )טז( נפלה עטרת ראשנו. זה התורה שנמסרה ביד זרים: אוי נא לנו 

הטוב ממנו. תנן התם במסכת סוטה )מט ע"א( בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות כלות חתנים ועל האירוס 

 ושלא תצא אשה בפולפורון בתוך העיר.

  תורה תמימה 
זו עטרת  -בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים, דכתיב נפלה עטרת ראשנו  -)טז( נפלה עטרת ראשנו 

 חתניםל( ]שם שם הט"ו[:
רבי ירמיה דשבשא נטל עטרת זית וקשרה בראשו, שמע שמואל ואמר, ניחא ליה דתרום  -נפלה עטרת ראשנו 

שליט וכן הוי ליהלב(, לכך נאמר נפלה עטרת ראשנו אוי נא רישיה ולא ליעבד כןלא(, הואי כשגגה שיצאה מלפני ה

 לנו כי חטאנולג( ]מ"ר[:

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ה סימן יז
)יז( על זה היה דוה לבנו. אמר ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ומה האשה הזאת על ידי שפורשת מבעלה ז' ימים 

 רי כמה שנים על אחת כמה וכמה שיהא דוה לבנו. נקראת דוה, אנו שפירשנו מבית היינו ה
 רש"י איכה פרק ה פסוק יז

 על המפורש במקרא של אחריו, על ששמם הר ציון ושועלים הלכו בו: -)יז( על זה היה דוה לבנו וגו' 

  תורה תמימה 
משה האיש ולא ידענו מה היה לו,  אתה מוצא שבדבר שחטאו ישראל בו לקו, חטאו בזה, כי זה -)יז( על זה וגו' 

 ולקו בזה, דכתיב על זה היה דוה לבנולד( ]מ"ר פרשה א' פסוק כ"ב[:
מבלי  -רבי חנינא פתח למגילת איכה, מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי )ירמיה ח'(, מהו מבליגיתי  -היה דוה לבנו 

עלי לבי דוי, על ביהמ"ק שחרב,  -על פי כן  הגיתי בתורה לקיים מצות ומעשים טובים עשיתי ביתי גיתילה(, ואף

 הדא הוא דכתיב על זה היה דוה לבנו וגו'לו( ]פתיחתא מ"ר איכה סי' ל"ב[:
רבי אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר, האשה הזאת על ידי שפרשה מביתה ב' או ג' ימיםלז( קורא  -דוה לבנו 

נו מבית חיינו ומבית מקדשינו כמה ימים וכמה שנים על אותה התורה דוה, והדוה בנדתה )פ' מצורע( אנו שפרש

 אחת כמה וכמה שנקרא דוין, לכך נאמר על זה היה דוה לבנו ]מ"ר[:

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ה סימן יח
)יח( על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו. וכבר היו רבן גמליאל ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא מהלכין 

בדרך, ושמעו קול המונה של רומי מאנטיפרס רחוק ק"כ מילין, התחילו הם בוכים ור' עקיבא משחק, אמרו לו לר' 

עקיבא מפני מה אתה משחק, אמר להם ומפני מה אתם בוכים. אמרו לו גוים הללו עובדים לאלילים ומקטרים 

א נבכה. אמר להם ולכך אני משחק אם לעצבים יושבים לבטח ובשלוה, ואנו בית הדום רגלי אלהינו נשרף באש ול

למכעיסיו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולין לירושלם כיון שהגיעו לצופים קרעו בגדיהם, 

כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הם בוכים ור' עקיבא משחק, אמרו לו מפני 

מפני מה אתם בוכים. אמרו לו מקום שכתוב בו )במדבר א, נא( והזר הקרב יומת, מה אתה משחק, אמר להם ו

ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה. אמר להן לכך אני מצחק, דכתיב )ישעיה ח, יב( ואעידה לי עדים נאמנים את 

שון וזכריה בבית אוריה הכהן ואת זכריהו בן ברכיהו, וכי מה עניין זה אצל זה אוריה אצל זכריה, אוריה בבית רא

שני. אלא מקיש נבואתו של זה לנבואתו של זה, בנבואתו של אוריה נאמר )ירמיה כו, יח( ציון שדה תחרש, וגם 

' אוריה בן שמעיה מקרית יערים, דנבא בכל דברי ירמיהו. וגם מוסיף על ענין ראשון כשם האיש היה מתנבא בשם יי

ים תהיה והר הבית לבמות יער, כך אמר אוריה שנאמר וגם שמיכה המורשתי אמר ציון שדה תחרש וירושלם עי

איש היה מתנבא, שאין אתה מוצא פסוק זה במיכה המורשתי וממנה אתה למד לאוריה, ובנבואת זכריה כתיב 

' עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ואיש משענתו בידו, מרוב ימים דאיתיקי שמקצתה ה)שם ה( כה אמר 

קיימין דברי אוריה ומתקיימין דברי זכריה, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה מתירא על נבואתו קיימת כולה. ומת
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מזכריה אינו מתקיים עכשיו נתקיימה נבואתו של אוריה בידו, שנבואתו של זכריה תתקיים, כלשון הזה אמרו לו 

 עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו.

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( איכה פרק ה סימן כא
' אליך ונשובה. בירושלים עיר קדשך כבתחילה: ונשובה. ונשוב כתיב, כלומר תתן לנו לב ונשובה אל ה)כא( השיבנו 

 מצותיך ונשוב לקדמותינו: חדש ימינו כקדם. כימי עולם וכשנים קדמוניות כי הכל ידך ואין מי מעכב. 
 רש"י איכה פרק ה פסוק כא
 בך כשם שאתה קיים כך שבועתך קיימת: הלא נשבעת לנו -)כא( למה לנצח תשכחנו 

  תורה תמימה 
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע, בידך היא, השיבנו, אמר להם, הקדוש  -)כא( השיבנו וגו' 

, ברוך הוא בידכם היא, שנאמר )מלאכי ג'( שובו אלי ואשובה אליכם נאום ה', אמרה לפניו, רבש"ע, בידך הוא

 י ישענו, לכך נאמר השיבנו ה' אליך ונשובהמ( ]שם[:קשנאמר )תהלים פ"ה( שובנו אל
כמו שנאמר  -כאדם הראשון דכתיב ביה וישכן מקדם לגן עדןמא(, דבר אחר כקדם  -מהו כקדם  -חדש ימינו כקדם 

 בעולםמג( ]שם[:כימי עולם וכשנים קדמוניות, כשנות שלמהמב(. רבי אומר, כשנות הבל שלא היתה עדיין ע"ז 

 

 ב-תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד א
וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו קול המונה של רומי מפלטה 

]ברחוק[ מאה ועשרים מיל, והתחילו בוכין, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: ואתם 

בוכים? אמרו לו: הללו כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט, מפני מה אתם 

באש ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על  נו שרוףיקואנו בית הדום רגלי אל

ן לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולי

הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר 

מר אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו: והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? א ילהם: מפני מה

להן: לכך אני מצחק, דכתיב: ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה ענין אוריה 

אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, 

יב: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם, עד באוריה כתיב: לכן בגללכם ציון שדה תחרש ]וגו',[ בזכריה כת

הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של  -שלא נתקיימה נבואתו של אוריה 

 בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו.  -אוריה 

 

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת מכות דף כד עמוד ב
לכך אני משחק מה לעוברי כו' דודאי גם רע"ק מודה דיש להצטער על חורבן הבית כמ"ש כל המתאבל על ירושלים 

זוכה ורואה בשמחתה כו' אבל אמר מה שאתם מצטערים עתה על חורבן הבית מטעם בשביל שאתם רואים שהם 

עבודת כוכבים ויושבין בטח והשקט לכך אני משחק אם לעוברי רצונו כך כו' ומ"ש ראו שועל יוצא מבית ק"ק עובדי 

כו' ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה אמר להם לכך אני משחק דכתיב כו' יש לדקדק שהרי הנביא היה מצטער ע"ז 

מה ענין ב' הנבואות של אוריה וזכריה זה לזה שנא' על זה היה דוה לבנו וגו' על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו ו

דהרבה נביאים נבאו זה בפורענות וזה בנחמות ירושלים ויש להשיב דודאי גם רע"ק היה מצטער בראותו מקום 

המקדש חרב ועל הסתלקות השכינה מש"ה היה קורע ג"כ עמהם כשהגיע להר צופים והנביא שהיה מצטער היינו 

לים הלכו בו שנסתלקה השכינה משם שהמקדש חרב כמ"ש בתחלת המקרא על על עצמות החורבן בראותו שוע

הר ציון ששמם אך ממה שהם נתנו סבה וטעם על הצטערם ואמרו מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו 

שועלים כו' דבזולת עצמות החורבן שנסתלקה השכינה משם היו מצטערין על שהמקום חרב מאין יושב ור"ל 

"כ שהזר הקרב וגו' עכשיו יהיה בו חיה שפלה שהוא השועל דמשמע שהיו מצטערים על השפלות דמקום מקודש כ

הגדולה שנשתמש בה ואילו היה משתמש בה בן אדם לא היו מצטערין כ"כ ע"ז אמר לכך אני משחק שהוא חרב 

וכדאמרינן  והשועלים הלכו בו ולא העכו"ם שאין להם נחת רוח ממנו יתברך במקום המקודש כזה להתיישב שם

גפרית ומלח שרפה וגו' כותיים כמה שנים היו זורעין בה ולא היה עושה פירות כדי שלא יהיה להן נחת רוח ממנו 

יתברך ב"ה בא"י וז"ש באוריה מה כתיב בגללכם ציון שדה תחרש ר"ל שיהיה ציון חרב ושדה תחרש ר"ל רק שדה 

רק שיהיה שדה נחרש לא תצמיח ואמר רע"ק ועכשיו  ניר ולא שדה זרע שלא יהיה לשום בעל חיים בה נחת רוח

שאני רואה נבואתו של אוריה קיימת ששועלים הלכו בה ואין בה ישוב עובדי כוכבים רק כשדה החרושה ואינה 
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זרועה כמ"ש שאין מצמיח בה כלום שלא יתיישבו בה העכו"ם ונקט שועל כדרך שאמרו בנדה עד"מ כדמסיק תעלא 

מוציא משדה החרושה כלום כפרש"י וערוך כן בהר ציון שהיא שדה החרושה ואף שועל מבי כרבא שהשועל אינו 

שהולך בה שיוצא מבית ק"ק אף לו אין נחת רוח שם שאין מוציא שם כלום ולכך אני משחק שהארץ טובה 

עדות ומשובחת כזו בזמן שהיו ישראל יושבין עליה ועתה היא ארץ רעה ממנה שאין לשום ב"ח נחת רוח בה וכל זה 

לנבואתו של זכריה שלא יהיה ירושלים מיושב ואין לשום ב"ח נחת רוח בה ממנו יתברך ב"ה עד זמן הגאולה 

שיתקיים נבואתו עוד ישבו זקנים וזקנות וגו' שיתיישב ירושלים בזמן הגאולה ויהיה ליושביה ישראל נחת רוח בה 

ם ע"ש שני המעשים שזכר כי מצינו כל הנחמות יתברך ב"ה ואמר בלשון הזה א"ל עקיבא נחמתנו כו' כפלו הדברי

 בלשון כפול נחמו נחמו עמי ובכן ינחמנו אלהינו במהרה בימינו אמן:
 

    


