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)à (ã Èã Èá ä Èá ÀLÈé ä Èëé Åà2 é Äú Èa Çø øé Äò Èä 
í Èò3äÈð Èî Àì Çà Àk ä ÈúÀé Èä 4íÄé Éåb Çá é Äú Èa Çø 5 

ú Éåðé Äã Àn Ça é Äú Èø ÈN6ñ Çî Èì ä ÈúÀé Èä 7:  

 ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ַעל ִנְגַזר ֵאי: ַהָּגדֹול ְוַהֹּכֵהן ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ָאַמר
 ֶׁשִּנּדֹונּו ְּכמֹו, "ֵאיָכה "ֲעֵליֶהם ּוְלַהְסִּפיד, ְּבֵגרּוִׁשין ֵנׁשְלֵהָע ְקָהָלּה

 הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֲעֵליֶהם ְוִהְסִּפיד, ֵעֶדן ִמַּגן ֶׁשֹּגְרׁשּו ְוַחָּוה ָאָדם
 ֲאֶׁשר ְוַהֶּמֶרד ֶהָעֹון ֹרב ַעל. ָאְמָרה ְוֵכן ַהִּדין ִמַּדת ָעְנָתה". ֵאיָכה"

 ִּבְבָׂשרֹו ָצַרַעת ֶׁשֶּנַגע ְּכִאיׁש, ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת ְּתֵהא ֵּכן ְוַעל, ְּבתֹוָכּה
 ִהְתרֹוְקָנה, ַרִּבים ְוַעִּמים ֻאְכלּוִסין ְמֵלָאה ֶׁשָהְיָתה ְוָהִעיר, ָּבָדד ֶׁשּיֹוֵׁשב

 תַּבְּמחֹוזֹו ְוׁשֹוֶלֶטת ָּבַעִּמים ַהִּמְתַנֵּׂשאת ְּכַאְלָמָנה ּדֹוָמה ְוָהְיָתה, ֵמֶהם
 ֻּגְלֹּגֶלת ַמס ָלֶהם ְוָלֵתת ֻמְׁשֶּפֶלת ִלְהיֹות ָׁשָבה, ִמִּסים ָלּה ַמֲעִלים ְוָהיּו
  .ֹזאת ַאַחר

                                                 
 נאמרה יהויקים בימי אומר יהודה רבי קינות מגילות נאמרה ואימתי :א' א סי"ר פ"איכ'  עי1
 הרי הבית חורבן אחר נאמרה אימתי אלא ימות שלא עד המת על בוכין וכי נחמיה 'ר לו אמר

  .בדד ישבה איכה פתרונו
 למטרונה משל לוי ר"א' וכו ישעיה משה איכה בלשון נתנבאו שלשה :) א'א סי"פ(ר " איכ'עי 2
 אותה ראה ואחד ,בפחזותה אותה ראה ואחד ,בשלותה אותה ראה אחד שושבינין שלשה לה שהיו

 ראה ישעיה ,טרחכם לבדי אשא איכה ואמר ושלותם בכבודם ישראל את ראה משה כך .בניוולה
 את שאלו .ישבה איכה ואמר בניוולם אותם ראה ירמיה .לזונה היתה איכה ואמר בפחזותם אותם

 שכפרו עד ישראל גלו לא להם אמר קינות ממגילת אחד דבר לנו דרוש רבינו לו אמרו עזאי בן
 מנין תורה ספרי ובחמשה הדברות ובעשרת דורות םלעשרי שנתנה ובמילה עולם של חידובי

 מנין הדברות ובעשרת שבתורה כריתות ושש בשלשים שכפרו עד ישראל גלו לא לוי ר"א .ה"איכ
 של רצונו שעושה בזמן בן לו שהיה למלך חיפה דמן אבדימי רבי בשם ברכיה 'ר .בדד ישבה ה"איכ

 ד"הה בדדין בגדי 'וכו בדד בגדי מלבישו צונור עושה שאינו ובזמן מילתין גדיב מלבישו היה אביו
 )'ח שם( אמר דאת מה הדא תוכחה לשון אלא איכה ןלשו אין אומר יהודה 'ר' וכו. בדד ישבה איכה
 הדא קינה אלא איכה לשון אין אומר נחמיה 'ור 'וגו אתנו 'ה ותורת אנחנו חכמים תאמרו איכה

  לכה אוי איכה לו ויאמר םהאד אל אלהים 'ה ויקרא )'ג בראשית( אמר דאת מה
 בירושלים היו פלטיות וארבע עשרים שמואל רבי תני עם רבתי העיר): ב' א סי"פ(ר "איכ' עי 3
 שוק כל ועל שווקים וארבעה עשרין ומבוי מבוי וכל מבואות וארבעה עשרין ופלטיה פלטיה וכל

 וחצר חצר לכ ועל חצרות וארבעה עשרים ושקק שקק כל ועל שקקים וארבעה עשרים ושוק
  .מצרים כיוצאי כפלים עם מוציאה היתה וחצר חצר וכל יםבת וארבעה עשרים

 והיא הדין מדת אחר פלשו לא הם כהנא בר אבא ר"א כאלמנה היתה )ג’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 4
 כמתאוננים העם ויהי )א"י במדבר( 'שנא הדין מדת אחר פלשו לא הם אחריהם פלשה לא

 כתיב אין מסיגי גבול כמסיגי יהודה שרי היו )'ה הושע( כמתאוננים לאא כאן כתיב אין מתאוננים
 לא הדין ומדת סוררה כפרה אלא כאן כתיב אין פרה כי סוררה כפרה כי )'ד שם( יכמסיג אלא כאן

 בעלה שהלך כאשה כאלמנה אלא כאן כתיב אין אלמנה היתה כאלמנה היתה אחריהם פלשה
 כאויב 'ה היה כאויב אלא כאן כתיב אין אויב כאויב שתוק דרך אליה לחזור ודעתו הים למדינת

 עוקבא בר חמא 'ר ורבנן עוקבא בר חמא 'ר כאלמנה היתה א"ד .בכאוי אלא כאן כתיב אין אויב
 על שכעס למלך אמרין ורבנן כתובתה תובעת היתה ולא מזונותיה תובעת שהיתה לאלמנה אמר

 לה אומר היה לאחר לינשא מבקשת שהיתה זמן וכל ממנה וחטפו ועמד גיטה לה וכתב מטרונה
 שישראל זמן כל כך גרשתיך כבר ולא לה אומר ההי מזונותיה תובעת שהיתה זמן וכל גיטיך היכן

 וכל אמכם כריתות ספר זה אי )'נ ישעיה( ה"הקב להם אומר היה כוכבים עבודת לעבוד מבקשים
 )'ג ירמיה( ד"הה אתכם רשתיג כבר ה"הקב להם אומר כבתחלה נסים להם לעשות שמבקשים זמן

 אומר עקיבא 'ר ורבנן עקיבא 'ר כאלמנה היתה א"ד אליה כריתותיה ספר את ואתן שלחתיה
 אמרין ורבנן ובנימין יהודה משבט ולא השבטים מעשרת אלמנה אלא כאלמנה אומר ואתה אלמנה
  .אלהיומ ויהודה ישראל אלמן לא כי )א"נ ירמיה( שנאמר ה"מהקב ולא ומאלו מאלו אלמנה

 אלא בגוים רבתי ל"ת ומה עם רבתי נאמר כבר והלא בגוים רבתי )ד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 5
 לו מציעין היו למדינה הולך ירושלם מבני אחד שהיה מקום בכל יוסי 'ר בשם הונא 'ר בדעות רבתי

  .חכמתו לשמוע בשביל עליה לישב קתדרא
ת אמר רבא אמר רבי יוחנן כל מקום שהן רבתי בגוים שרתי במדינו: א" ע סנהדרין דף קד' עי6

  .הולכין נעשין שרים לאדוניהן
 מסיני שקבלו תנאי על ישראל שעברו לפי יוחנן ר"א במדינות שרתי )כ’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 7

 נחמן בר ישמעאל רבי אמר דדין כחושבניה דדין חושבניה למס הוא סיני הוא למס היתה לפיכך
 דדין אתוי הינון דדין אתוי סמל היא למס היא למס היתה לפיכך םכוכבי עבודת ישראל שעבדו לפי

  .דליבא למסא למס אמרי ורבנן סמל למס הפכה אמר כיהבר 'ר
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äëéà ããá äáùé - ùàä ìò øùà çàä ìò íé÷éåäé óøù øùà äìâîä àéä úåðé÷ øôñ áúë äéîøé 

ìà ùìù äá åéäå"åúéá ó"éðà åéìò óéñåä áåù íòåé äëéà áéòé äëéà äáùé äëéà ú àåäù øáâä 

ìà ùìù"úéá ó"ðù úå ')åì äéîøé (ù ãâðë ùìù äîäë íéáø íéøáã íäéìò óñåð ãåòåùì . ããá- 

äéáùåéî ãåîìâ . íò éúáø-åé " éðàå äáøä äãâà éùøãî ùé áø äîò äúéäù íò úáø åîë äøéúé ã

åòîùîë àø÷îä ïåùì ùøôì éúàá . äðîìàë äúéä- äìòá êìäù äùàë àìà ùîî äðîìà àìå 

îìäìöà øåæçì åúòãå íéä úðéã  

    

)á (ä Æk Àá Äú Éåë Èa8ä Èì Àé Çl Ça 9 d Èú Èò Àî Äã Àå 
dÈéÁç Æì ì Çò10í ÅçÇð Àî d Èì ïé Åà 11 ì Èk Äî 

Èäé ÆáÂä Éà12d Èá eã Àâ Èa Èäé Æò Åø ì Èk 13 eé Èä 
íé Äá Àé Éà Àì d Èì:  

 לּוִחיםַהְּׁש ְוָׁשבּו ָהָאֶרץ ֶאת ָלתּור ְׁשלּוִחים ַהָּנִביא ֹמֶׁשה ָׁשַלח ַּכֲאֶׁשר
 ְּבָאב ָיִמים ִּתְׁשָעה ַההּוא ְוַהַּלְיָלה, ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ַעל ַרע ֵׁשם ְוהֹוִציאּו

 ַהֹּזאת ָהָרָעה ַהְּבׂשֹוָרה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעם ָׁשְמעּו ְוַכֲאֶׁשר, ָהָיה
 ַּבַּלְיָלה ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ֶאת ָהָעם ֵהִרימּו, ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ַעל ֶׁשִהְתַּבְּׂשרּו

 ַההּוא ַּבַּלְיָלה ּבֹוִכים ֶׁשִּיְהיּו ְוָגַזר ָּבֶהם' ה ַאף ָחָרה ִמָּיד. ַההּוא
 ַהֹּכֵהן ְלִיְרְמָיהּו ִּבְנבּוָאה ּוְכֶׁשֶּנֱאַמר. ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרַּבן ַעל ְלדֹורֹוָתם

 ָיׁשּובּו א ִאם ָרָׁשעָה ְנבּוַכְדֶנַּצר ְיֵדי ַעל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֵּתָחֵרב ַהָּגדֹול
. ְּבקֹולֹו ִלְׁשֹמַע ּוֵמֲאנּו, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעם ֶאת ְוהֹוִכיַח ָּבא ִמָּיד, ִּבְתׁשּוָבה

 ָׂשַרף ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֶאת ְירּוָׁשַלִים ַעל ְוָצר ָהָרָׁשע ְנבּוַכְדֶנַּצר ָּבא ָאז
 ִּבְבִכָּיה ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת ָּבְכָתה ּובֹו, ָאב ְלֹחֶדׁש ָיִמים ְּבִתְׁשָעה ָּבֵאׁש

 ִמָּכל ִלָּבּה ַעל ַּתְנחּוִמין ּדֹוֵבר ְוֵאין, ְלָחֶייָה ַעל נֹוְזלֹות ְוִדְמעֹוֶתיָה
 ָׁשבּו, ָבּה ָּבְגדּו ֵרֶעיָה ָּכל ֶזה ּוִמְּפֵני, ַאֲחֵריֶהם ֵליֵל ֶׁשָאֲהָבה ָהֱאהֹות

  .ְלאֹוְיִבים ָלּה ִלְהיֹות
åëáëáú  ä-ïéðáøåç éúù ìò úåéëá éúù  . äìéìá - áøò úòì øî øîàã äìéìá óøùð ùã÷îäù 

øåàä úà åá åúéöä ,íäì äîøâ áàá äòùúá íéìâøî úééëá ìù äìéì äìéìá øçà øáã , øçà øáã

åîò äëåá åìå÷ òîåùä äìéìá äëåáä ìëù äìéìá . äéçì ìò äúòîãå-ú äëåá àéäù êåúî ãéî .

 äéòø ìë–äéáäåà   

    

                                                 
 'וגו ולילה יומם לחם דמעתי לי היתה )ב"מ תהלים( כתיב תבכה בכה )כב’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 8
   .תדירה דמעתי כך תדיר שהלחם כשם אומר אחא רבי ורבנן אחא רבי

בכה תבכה בלילה שתי בכיות הללו למה אמר רבה אמר רבי יוחנן : ב" עסנהדרין דף קד' עי 9
אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני בלילה על עסקי לילה שנאמר ותשא כל העדה ויתנו 

ליל תשעה באב ] הלילה) [היום(את קולם ויבכו העם בלילה ההוא אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו 
הקדוש ברוך הוא לישראל אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורות היה אמר להן 

דבר אחר בלילה שכל הבוכה בלילה קולו נשמע דבר אחר בלילה שכל הבוכה בלילה כוכבים 
  .שומע קולו בוכה כנגדוומזלות בוכין עמו דבר אחר בלילה שכל הבוכה בלילה ה

 לכהן ונתן )ח"י דברים( אמר דאת כמה כהניה על הלחי על ודמעתה :)כה’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 10
 א"ד טריה חמור לחי וימצא )ו"ט שופטים( אמר דאת כמה גבוריה על א"ד והקיבה והלחיים הזרוע

 שונאים שנכנסו בשעה מוצא את בחוריה על א"ד הלחי על יכו בשבט )'ד מיכה( א"כמד שופטיה על
 על יורדות הדמעות והיו בוכין והיו ריהןלאחו ידיהן וכפתו הבחורים את תפשו המקדש לבית

  .השחין כצרבת לחייהם על ונושרות לקנחן יכולין היו ולא לחייהן
 )א"י בראשית( לה הוה אין 'שנא מקום כל לוי ר"א מנחם לה אין :)כו’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 11
 אין אומר את כן אף' וכו שרה את פקד 'וה )א"כ שם( 'שנא לה והוה ולד לה אין עקרה שרי ותהי

  .מנחמכם הוא אנכי אנכי )א"נ שם( 'שנא לה והוה מנחם לה
אין לה מנחם מכל אוהביה אלו נביאי השקר שהתנבאו להם : מדרש זוטא איכה א'  עי12

  .לישראל ולא הניחום לחזור
.  וגבריאלמיכאל זה חנן דכפר יעקב ר"א לה היו בה בגדו רעיה כל :)כז’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 13

. שהיו מלמדים עליה זכות אמר להם הקדוש ברוך הוא מי חביב עליכם: טא איכה אמדרש זו' עי
בית המקדש אמר להם נשבע אני בשמי ] מי חביב עליכם אמרו לו] ישראל ואחר ישראל[אמרו לו 

הגדול שאתם בעצמכם מציתים בי את האור מיד נטלו מיכאל וגבריאל שני לפידי אש והציתו אש 
' איכה א(ורא קינה על עצמו שנאמר ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה והיה המקדש ק' בהיכל ה

  ).'ו ו"ישעיה מ(וכתיב מגיד מראשית אחרית ) ג"י
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)â (ä Èãeä Àé ä Èú ÀìÈb14é Äð Éò Åî 15 á Éø Åîe 
ä Èã ÉáÂò16 à Éì í Äé Éåb Çá ä Èá ÀLÈé àé Ää 

Çç Éåð Èî ä Èà Àö Èî17 Èäeâé ÄO Ää Èäé Æô Àã Éø ì Èk 
íé Äø Èö Àn Çä ïé Åa18:  

 ֹרב ְוַעל, ְוַאְלָמנֹות ְיתֹוִמים ְמַעִּנים ֶׁשָהיּו ַעל ַּבָּגלּות ְיהּוָדה ֵּבית ָהְלכּו
, ָלֶהם ֶׁשִּנְמְּכרּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲאֵחיֶהם ֶאת ַׁשְעְּבִדיםְמ ֶׁשָהיּו ַהִּׁשְעּבּוד

 ּוִמְּפֵני. ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ֶׁשָהיּו ְוַאְמהֹוֵתיֶהם ְלַעְבֵדיֶהם ְּדרֹור ָקְראּו ְוא
, ַהּגֹוִים ֵּבין ָיְׁשָבה ְיהּוָדה ֵּבית ּוְכֶנֶסת, ַהּגֹוִים ְּבַיד ִנְמְסרּו ֵהם ַאף ֶזה

 רֹוֵדף ֶׁשָהָיה ִמי ְוָכל, אֹוָתם ֶׁשִּׁשְעְּבדּו ָקָׁשה ֵמֲעבֹוָדה ָמנֹוַח ָמְצאּו ְוא
  .ָלֶהם ְוִהִּציקּו ַהְּתחּוִמים ֵּבין ֶנְחָּבִאים ְּכֶׁשֵהם ִהִּׂשיגּום אֹוָתם

äúìâ äãåäé  -äöøàî  . éðòî-éðåò úîçî  . äãåáò áåøîå-íéãùë äéìò åãéáëäù  . äáùé àéä

 íéåâá-îáå çåðî äàöî àì íù äáùéå äúìâù íå÷ . íéøöîä ïéá- ïéàå ïàëîå ïàëî äáåâ ùéù 

ñåðì íå÷î . íéøöîä-òùúì æåîúá øùò äòáù ïéá äãâà ùøãîå íøëå äãù ìù íéìåáâ äáàá   

    

)ã ( é Åà Èa é Äì Àa Äî ú Éåì Åá Âà ï Éåi Äö é Åë Àø Çc
ã Åò Éåî19ïé Äî Åî ÉåL Èäé Æø Èò ÀL ì Èk 20 ÈäéÆð Âä Ék 

é ÄçÈð ÁàÆðí21úÉåâep Èäé Æú Éìeú Àa 22 àé Ää Àå 
d Èì ø Çî23:  

 ִלירּוָׁשַלִים ַלֲעלֹות ִיְׂשָרֵאל ֵמֲאנּו, ְּבנּוָיה ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָהְיָתה ְזַמן ָּכל
 ָחְרָבה ִיְׂשָרֵאל ֲעוֹונֹות ּוִבְגַלל, ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁשׁש' ה ִלְפֵני ְלֵהָראֹות
 ָּכל. ַהּמֹוֲעִדים ִּבְזַמן ָּבא ֵמֵאין, ֲאֵבלֹות ִצּיֹון ֵכיַּדְר ְוַנֲעׂשּו, ְירּוָׁשַלִים

 ְּבתּוֶתיָה. ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָּבְטלּו ַעל, ֶנֱאָנִחים ְוֹכֲהֶניָה, ׁשֹוֵמִמים ְׁשָעֶריָה
 ַהִּכּפּוִרים ּוְביֹום ְּבָאב יֹום ָעָׂשר ַּבֲחִמָּׁשה ָלֵצאת ֶׁשָּפְסקּו ַעל סֹוְפדֹות

 ִלָּבּה ַמר ִהיא ְוַאף, ַּבְּמחֹולֹות ְלחֹוֵלל ְּבִתְׁשֵרי ָיִמים ָׂשָרהַּבֲע ֶׁשהּוא
  .ְמֹאד

éàá ãòåî -íéìâø éìåò  . úåâåð-îéâä àìà äáéúá ùøåù ïéàå ïåâé ïåùì "äãáì ì . åìù - íéáùåé 

äåìùá  
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 אין שגולים פ"אע אלא גולים אינן העולם אומות יהודה גלתה :)כח’  סיא”פ(ר ” איכ’עי  
 שאין ראליש אבל גלות גלותם אין מיינם ושותים מפתם שאוכלים העולם אומות גלות גלותם
 אין שלהם באסקפטיות מהלכין שהן העולם אומות גלות גלותם מיינם שותין ואין מפתם אוכלין
 אומר הוא כאן יהודה גלתה נאמר לכך גלות גלותם יחפין מהלכין שהן שראלי אבל גלות גלותם
 כחן תשש שגלו כיון אלא אדמתו מעל יהודה ויגל )ב"נ ירמיה( אומר הוא ולהלן יהודה גלתה

  .יהודה גלתה נאמר לכך קבהכנ
 ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא )ז"ט דברים( א"כמד בפסח חמץ שאכלו על מעוני: ש"עיי 15
 ואם )ד"כ שם( א"כמד בתיהם בתוך עני משכון שחבלו על מעוני א"ד עוני לחם מצות עליו תאכל
 שכיר עשוקת לא )שם( א"כמד שכיר שכר שעשקו על מעוני א"ד בעבוטו תשכב לא הוא עני איש
 על מעוני א"ד אותם תעזוב ולגר לעני )שם( א"כמד עני מתנות שגזלו על מעוני א"ד ואביון עני

 על מעוני א"ד מיתה חייב עני מעשר של טבל האוכל רב בשם הונא 'ור ביבי 'ר עני מעשר שאכלו
 תעבוד קילוס קול אחא ר"א שומע אנכי ענות קול )ב"ל שמות( א"כמד כוכבים עבודת שעבדו
  .עגל של מחטאו נוטל שאינו ודור דור לך אין אומר יוסי רבי בשם יהודה רבי שומע אנכי כוכבים

 א"כמד עברי בעבד משתעבדים שהיו על אחא ר"א עבודה ומרוב :)כט’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 16
  .תשלחו שנים שבע מקץ )ד"ל ירמיה(

17
 מצאה אילו אמר ל"רשב שםב נחמיה 'בר יודן 'ר מנוח מצאה לא בגוים ישבה היא: ש" עיי 
  .חוזרת היתה לא מנוח

18
 רודפיה כל א"ד ובמצרניו בסימניו ננס בן דברי דתנן כההיא המצרים בין השיגוה: ש" עיי 

 מצוי מרירי קטב שבהם באב תשעה עד בתמוז עשר משבעה דעקא ביומין המצרים בין השיגוה
  . צהרים ישוד מקטב יהלוך באופל מדבר )א"צ תהלים( א"כמד

 דרכים אפילו' וכו תפקידן מבקשין הכל הונא ר"א אבלות ציון דרכי :)ל’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 19
 כאן כתיב אין בוליטין ליבמ בורגנין מבלי מועד באי מבלי אבלות ציון דרכי ד"הה תפקידן מבקשין

  .מועד באי מבלי אלא
  .בהן ויוצאין נכנסין היו שלא שוממין שעריה כל: ש"עיי 20
  .כהונה מתנות להם שיתן מי שאין נאנחים ניהכה: ש"עיי 21
 כבתולות נאים שהיו חכמים תלמידי אלו סימון 'בר יצחק ר"א נוגות בתולותיה: ש"עיי 22
 א"ד כנוגות ונעשו כבתולות נאים שהן הבוליוטין אלו יצחק 'ר אמר שמואל 'ר כדונג ונעשו

  .מכתה את שהגו עד ובועל בא זה והיה ובועל בא זה שהיה נוגות בתולותיה
היו הכשדים בועלים : בנוסח מדרש זוטא איכה ' עי.  לערותהלה מר לה מר והיא: ש"עיי 23

אל ). 'ד' איכה א(הבתולות עד שהלך דם הבעילה כיין מן הגת שנאמר בתולותיה נוגות והיא מר לה 
  .תקרא נוגות אלא מן גת



 איכה

4 

)ä (eì ÈL Èäé Æá Àé Éà Là Éø Àì Èäé Æø Èö eé Èä24 
ä é Äk’é Æò ÈL Àt á Éø ì Çò dÈâ Éåä Èä25 

ø Èö éÅð Àô Äì é Äá ÀL eë Àì Èä Èäé Æì Èì Éåò26:  

, ְּבַׁשְלָוה יֹוְׁשִבים ָהיּו ְואֹוְיֶביָה, ְלָראִׁשים ָעֶליָה ִמְתַמִּנים צֹוְרֶריָה ָהיּו
 ִלְפֵני ַּבֶּׁשִבי ָהְלכּו עֹוָלֶליָה. ְּפָׁשֶעיָה ֹרב ַעל אֹוָתּה ָׁשַבר' ֶׁשה ִמְּפֵני

  .צֹוְרֶריָה

äâåä -àåäå äáéàãä ïåâé ïåùì   

    

)å ( ú Ça ï Äî à ÅöÅiÇå}ú Ça Äîï Éåi Äö {27 ì Èk 
d Èø ÈãÂä28íé ÄìÈi Çà Àk Èäé Æø ÈN eé Èä 29 à Éì 

 éÅð Àô Äì Çç Éë à Éì Àá eë ÀìÅiÇå ä Æò Àø Äî eà Àö Èî
ó Åã Éåø30:  

 ֶׁשּסֹוְבִבים ְּכמֹו ַלֶּלֶחם סֹוְבִבים ָׂשֶריָה ָהיּו. ִזיָוּה ָּכל ִצּיֹון ִמְּכֶנֶסת ַוֵּיֵצא
 ִּבְתִׁשיׁשּות ַוֵּיְלכּו, ְלִמְרֵעיֶהם ָראּוי ָמקֹום ָמְצאּו ְוא, ַּבִּמְדָּבר ַאָּיִליםָה

  .רֹוֵדף ִמְּפֵני ּוְלִהָּנֵצל ָלנּוס ֹּכַח ָּבֶהם ָהָיה ְוא ֹּכַח

íéìéàë äòøî åàöî àì  -éìéàë  'áòøá íçë ùìçåäù çåøáì çë íäì ïéàù äòøî åàöî àì øùà .

 óãåø éðôì-ë  àìî èééôä ãñé ïë ìò äîéìù äôéãø åôãøðù àìî äæå øñç àø÷îáù óãåø ì

éìåàâ úðù äøñçå éúôãåø ,áéúë øñç äàá éìàâ úðù  

    

)æ ( dÈé Àð Èò é Åî Àé íÄ Çì ÈLeø Àé ä Èø ÀëÈæ
Èäé Æãeø Àîe31Èäé Æã ËîÂç Çî ì Ék 32 eé Èä ø ÆL Âà 

ø Èö ãÇé Àa d Èn Çò ì Éô Àð Äa í Æã Æ÷ é Åîé Äî33 

 ּוְבָעִרים ִּבְכַרִּכים ְיִׁשיָבָתּה ֶׁשָהְיָתה ֶקֶדם ְיֵמי, ְירּוָׁשַלִים ְזכּוָרה ָהְיָתה
 ִמיֵמי ָלּה ֶׁשָהיּו ַמֲחַמֶּדיָה ְוֹכל, ָהעֹוָלם ְּבָכל ְוׁשֹוֶלֶטת ְורֹוָדה, ֲחָזקֹות

 ָלֶהם ְוִהִּציק, ָהָרָׁשע ְנבּוַכְדֶנַּצר ְּבַיד ּתֹוָׁשֶביָה ְפלּוָנ ֶהָעֹון ּוִבְגַלל, ֶקֶדם
 ֶׁשָּפְסָקה ַעל ָׂשֲחקּו, ַּבֶּׁשִבי ֶׁשָהְלָכה צֹוְרֶריָה ָראּוָה, ָלֶהם עֹוֵזר ְוֵאין

                                                 
 לישראל להצר שבא מי כל ברכיה 'בר הילל ר"א לראש צריה היו :)לא’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 24
 חשובה מדינה היתה לא ירושלם חרבה שלא עד מוצא את לראש צריה היו טעם מה ראש נעשה
 שלו אויביה נבוכדנצר זה צריה היו א"ד ותנופילין מטריפולין קיסרין נעשה ירושלם משחרבה כלום

  .טיטוס זה שלו אויביה אספסיאנוס זה לראש צריה היו א"ד נבוזראדן זה
   .פשעיה רוב על ל"ת מגן על יכול פשעיה רוב על הוגה 'ה כי :)לב’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 25
 לפני תינוקות חביבין כמה ראו באו יהודה ר"א צר לפני שבי הלכו עולליה): לג' סי(ש " עיי26
 שגלו וכיון עמהם שכינה גלתה ולא משמרות גלו עמהם שכינה גלתה ולא סנהדרין גלתה ה"הקב

  .מיד צר לפני שבי הלכו עולליה ד"הה עמהם ינהשכ גלתה תינוקות
27

 זה יפה אחת מנה לנו יש אחא ר"א כתיב בת מן ציון מבת ויצא :)לג’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 
   וכוסי חלקי מנת 'ה )ז"ט תהלים( בו שכתוב ה"הקב

 הדרה כל א"ד לבשת והדר הוד )ד"ק שם( 'שנא ה"הקב זה הדרה כל  :)לג’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 28
 דכתיב םחכמי תלמידי אלו הדרה כל אחר דבר לבושה והדר עוז )א"ל משלי( דכתיב סנהדרין זו
 )'כ ב"דה( דכתיב המשמרות אלו הדרה כל א"ד זקן פני והדרת תקום שיבה מפני )ט"י ויקרא(

    התינוקות אלו הדרה כל א"ד קדש להדרת ומהללים
29

 'שנא ככבשים משולים רכים כשהן היהוד ר"א כאילים שריה היו :)לג’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 
 סימון 'ר כאילים שריה היו שנאמר כאילים משולין קשים וכשהן כדברם כבשים ורעו )'ה ישעיה(

 הופכין שרב בשעת הללו אילים מה יהושע 'ר בשם לקיש בן שמעון 'ור אבא בר שמעון 'ר בשם
ולא הוכיחו זה [ ממנו פניהם והופכין עבירה דבר רואין ישראל גדולי היו כך אלו תחת אלו פניהם
  כן לכם עושה ואני שעה תבא ה"הקב להם אמר] ב" שבת קיט ע– את זה
30

 טרפון 'בר לוי 'ר בשם סימון 'בר יהודה 'ר רודף לפני כח בלא וילכו :)לג’  סיא”פ(ר ” איכ’עי  
 רבמדב( א"כמד מעלה של בגבורה כח מוסיפין הוא ברוך הקדוש של רצונו עושין שישראל בזמן

 מעלן של גדול כח מתישין כביכול ה"הקב של רצונו עושין שאין ובזמן 'ה כח נא יגדל ועתה )ד"י
 בשם ורבנן לקיש בן שמעון 'ר בשם סימון 'ור אחא 'ור הונא 'ר רודף לפני כח בלא הם גם והולכין

 אחד פרק השניני כח בי אין לו ואומר אחד דף הקריני בירושלם לחבירו אומר אדם היה חנינא 'ר
  רודף לפני כח בלא וילכו כך לכם עושה ואני שעה לכם תבא ה"הקב להם אמר כח בי אין לו אומר
 שמרדה מרדין זכרה עניותה בימי ומרודיה עניה ימי ירושלם זכרה )לד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 31
   ה"בהקב
32

 זהבמ הנחמדים )ט"י תהלים( א"כמד תורה דברי אלו מחמדיה כל )לד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 
  ומפז

33
 ורבנן טבחוי סגין תורא נפיל אמרין דהתם רבנן צר ביד עמה בנפול )לד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 

   סכינוהי תחרדן תורא נפל אמרין דהכא



 איכה
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 øÅæ Éåò ïé ÅàÀåd Èì34 e÷Âç ÈN íé Äø Èö Èäeà Èø 
Èä Æz Ça ÀL Äî ì Çò35:  

  .ִמֶּמָּנה טֹוָבָתּה

äøëæ íìùåøé -äúåìâá  . äéðò éîé-éðåò éãéì äàéáäù äðáøåç éîé  . äéãåøîå-ì àåä  øòö ïåù

 åîë)àé íéèôåù ( íéøää ìò éúãøéå)äð íéìäú (äîéäàå éçéùá ãéøà . äéãîçî ìë- ìë äøëæå 

íã÷ éîéîù äéãîçî áåè . äéúáùî ìò å÷çù- äùãç äâç äùåùî úúéáù ìò åçîù äúáùåîå " à

 úåîåàä åéäå úåéòéáùá íéèîåùå íéáåè íéîéå úåúáùá äìåâá ïéúáåù åéäù øçà ïåùìá åùøåã

÷çùîïåøîùú äìåâá åéùëòå íúøîù àì íëöøàá íéèåù íéøîåàå íäéìò íé  

    

)ç ( ï Åk ì Çò í Çì ÈLeøÀé ä Èà Àè Èç à Àè Åç
ä ÈúÈé Èä ä Èãé Äð Àì36 Èäeìé Äf Ää Èäé Æã Àa Çë Àî ì Èk 

 ä Èç Àð ÆàÆð àé Ää íÇb d ÈúÈå Àø Æò eà Èø é Äk
ø Éåç Èà á ÈL ÈzÇå37:  

 ָהַעִּמים ָּכל. ְמֻטְלֶטֶלת ָהְיָתה ֵּכן ַעל, ְירּוָׁשַלִים ָחְטָאה ָּגדֹול ֵחְטא
 ַא, ְקלֹוָנּה ֶׁשָראּו ִמְּפֵני, ִזְלזּול ָּבּה ָנֲהגּו ִמֶּקֶדם אֹוָתּה ְמַכְּבִדים ֶׁשָהיּו
  .ְלָאחֹור ְוָׁשָבה ִמְתַאַּנַחת ִהיא

äãéðì -áåîùéà ãðå òð ïåùì äìåâì "òìá ø"æ . äúåøò-äðåì÷  . äçðàð-éôùåù äìòôð ïåùì " øã

òìá"æ . äçðàð àéä íâ-éøåôùåù øáã íù àåä "àã  

    

)è (Èäé ÆìeL Àa d Èú Èà Àî Ëè38 ä Èø ÀëÈæ à Éì 
íé Äà Èì Àt ã Æø ÅzÇå d Èúé ÄøÂç Çà39 í ÅçÇð Àî ïé Åà 

ä ä Åà Àø d Èì’ ìé Äc Àâ Ää é Äk é Äé Àð Èò ú Æà 
áÅé Éåà:  

, ֲחָטֶאיָה ַעל הָּתֲהָת ְוא, ִמֶּמּנּו ָטֲהָרה א, ְּבׁשּוֶליָה ִנּדּוָתּה ַּדם ֻטְמַאת
 ְוָנְפָלה ְוָיְרָדה, ַהָּיִמים ְּבסֹוף ָעֶליָה ָלבֹוא ֶּׁשָעִתיד ַמה ָזְכָרה ְוא

 ִּכי, ְוַהִּביָטה' ה ְרֵאה. ֵאֶליָה ַּתְנחּוִמין ּדֹוֵבר ְוֵאין, ִלְפִליָאה ְוָהְיָתה
  .ָהאֹוֵיב ָעַלי ִהְתַנֵּׂשא

äúàîåè äéìåùá  -ð äúåãð íã àåä éàðâ ïåùì ïééåìâ äéúåàèç øîåìë äéãâá éìåùá øëé , äáøä

éåìâá ïúàùò . äúéøçà äøëæ àì- ãøúå êëéôì íúéøçà äéäú äî áì åðúð àì ïéàèåç åéäùë 

øéò ìëì òøéà àìù äî äì òøéàù íéàéìô ìëäù äáøä íéàìô úàìôð íúãéøé íéàìô  
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 יומון שבעה מדכרא כלה תספון כד אמרין דהתם רבנן לה עוזר ואין )לד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 
  דאבוי דביתיה שלותא מדכר ברא יחופה כד אמרין דהכא ורבנן דמשתותא

35
 )'כ שמות( א"כמד שבתותיה על משבתיה על שחקו צרים ראוה )לד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי  
 השביעית ובשנה )ה"כ ויקרא( א"כמד שמטותיה על משבתיה על א"ד לקדשו השבת יום את זכור
  .מתוכה ששבת זכאי בן יוחנן רבן זה תיהמשב על א"ד 'וגו

 פ"אע אלא חוטאים אינן העולם אומות ירושלם חטאה טאח :)לה’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 36
  :היתה לטלטול היתה לנידה כן על ולקו חטאו ישראל אבל כלום אינן שחוטאין

 אחור ותשב נאנחה היא גם ערותה ראו כי הזילוה מכבדיה כל :)לה’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 37
בשעה שנכנסו נכרים להיכל אמר ריש לקיש : ב"יומא נד ע' עי.  המלכותמן אחור הכהונה מן אחור

ראו כרובים המעורין זה בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה 
  .יעסקו בדברים הללו מיד הזילום שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה

 אותם כל כהנא בר אבא 'ר בשם ברכיה 'ר אמר בשוליה טומאתה :)לו’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 38
 וערלי לב ערלי נכר בני בהביאכם )ד"מ יחזקאל( ד"הה היו ערלים צדקיה בימי ששימשו הכהנים

 אחר דבר המעיל שולי על )ח"כ שמות( אמר דאת כמה בשיפוליה בשוליה טומאתה אחר דבר בשר
 שום על אומר יהודה 'ר שמו תופת מירושלים למטה היה מקום דתנן כההוא בשוליה טומאתה

  .ביה דהוה תפתה
 פלן צלם לי דאמר בגין מן ליה אמר נש בר לגבי אתי כומרא הוה :)לו’  סיא”פ(ר ”איכ ’עי 39
 בכסף חד בדהב חד אינון ברשותי וכי ליה אמר מנייהו חד לקרבא בעי את לית לך דאית בניא מכל
 לך ליה יהיב אנא אתי כד ספרא בבית זעיר חד לי דאית לי המתן לו אמר בבקרותא חד בענא חד

 שמקודש זה אלא כוכבים לעבודת להפילו לך הוה לא לך איתד בנין מכל רעיע ה"הקב לו אמר
  :לנסיונין לה נחתה פלאים ותרד כ"אעפ 'וגו בניך את ותקחי )ז"ט יחזקאל( ד"הה 'וכו לשמי
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)é (ø Èö N Çø Èt ÉåãÈé40 Èäé Æc ÇîÂç Çî ì Èk ì Çò 
 ä Èú Âà Èø é Äk ø ÆL Âà d ÈL Èc À÷ Äî eà Èa í Äé Éåâ

Àê Èì ì Èä Èw Çá eà ÉáÈé à Éì ä ÈúéÄe Äö41:  

 ַּגם, ַמֲחמּוֶדיָה ָּכל ַוַּיְחֹּת, ֶחֶרב ְוָׁשַלף ָהָרָׁשע ְנבּוַכְדֶנַּצר ָׁשַלח ָידֹו
 ְלֵבית ֶׁשִּנְכְנסּו ָזִרים ּגֹוִים ָרֲאָתה ִּכי, ְלַיֵּלל ֵהֵחָּלה ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת
 ִיְטֲהרּו ֶׁשא ּומֹוָאב ַעּמֹון ַעל ַהָּנִביא ֹמֶׁשה ְיֵדי ַעל ֶׁשִּצִּויָתה, ָׁשּהִמְקָּד

  .ֶׁשְּל ַּבָּקָהל ָלבֹוא

åãé øö ùøô -áàåîå ïåîò  . äéãîçî ìë ìò- äéãîç- íäá øîàðù úåøåú éøôñ )èé íéìäú (

 úåøåú éøôñ ìò íéðôð íäå áäæå óñë æåáì åðôð ìëä áäæî íéãîçðä íäá áåúëù éôì íôøåùì éãë

)âë íéøáã (åâå éðåîò àáé àì' . êì ìä÷á åàáé àì úéåö øùà-áàåîå ïåîò åìà   

    

)àé (íé ÄçÈð ÁàÆð d Èn Çò ì Èk42 íé ÄL Àw Çá Àî 
í Æç Æì43 í Æäé Åcå ÇîÂç Çî eð ÀúÈð 

}í Æäé Åc ÇîÂç Çî {L ÆôÈð áé ÄL Èä Àì ì Æë Éà Àa44 
ä ä Åà Àø’Åì Éåæ é Äúé Äé Èä é Äk ä Èèé Äa ÇäÀå ä Èì45:  

 ָנְתנּו. ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ְוׁשֹוֲאִלים, ֵמָרָעב ֶנֶאְנחּו ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ָהָעם ָּכל
 ָהִייִתי ִּכי, ְוַהִּביָטה' ה ְרֵאה. ֶנֶפׁש ְלַהֲחיֹות ֶלֶחם ֲעבּור ַמֲחַמֵּדיֶהם

  .ַּגְרְּגָרִנית

  

    

)áé (í Æëé Åì Âà à Éåì46Àê Æø Æã é Åø Àá Éò ì Èk 47 
Äà eà Àøe eèé Äa Çä á Éåà Àë Çî LÅé í

é Äá Éà Àë Çî Àk48é Äì ì Çì Éåò ø ÆL Âà 49 ø ÆL Âà 
ä äÈâ Éåä’Éåt Çà ï ÉåøÂç í Éåé Àa 50:  

 ְּכֵאב ֲהֵיׁש, ּוְראּו ַהִּביטּו ְלָכאן סּורּו, ֶדֶר ֹעְבֵרי ָּכל ֶאְתֶכם ִהְׁשַּבְעִּתי
  .ַאּפֹו ֲחרֹון ְּביֹום, אֹוִתי' ה ֶׁשָּׁשַבר, ִלי עֹוַלל ֲאֶׁשר, ִּכְכֵאִבי

àì íëéìà - äøåúä ïî àðìáå÷ì ïàëî íéîëç åøîà úã ìò éøáåò ìëì ãåò úàæä äøöë àäú àì 

                                                 
 נכנסו המקדש לבית שונאים שנכנסו בשעה מוצא את צר פרש ידו :)לח’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 40

 כדי התורה את לבוז רצין ומואבים ועמונים וזהב כסף לבוז רצין הכל והיו עמהם ומואבים עמונים
  .'ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא )ג"כ דברים( לעקור
41

לא יבא ) ג"דברים כ( במגלה אשר צוית לא יבאו בקהל לך בספר : א' ח סי"רות רבה פ' עי 
  .עמוני ומואבי

 הרעב ויחזק לחדש בתשעה )ב"נ ירמיה( כתיב נאנחים עמה כל :)לט’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 42
 כל שני בחורבן אבל ראשון בחורבן אלו לחם היה יהודה לבני לחם היה לא הארץ לעם 'וגו בעיר
   נאנחים עמה

 זהב של קופה להם משלשלין היו בתחלה 'וגו לחם מבקשים :)לט’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 43
 שעורים של קופה להם ונותנין זהב של קופה להם משלשליןו חוזרין חטין של קופה להם ונותנין
 אותו שולקין היו עושין היו מה תבן של קופה להם ונותנין זהב של קופה להם ומשלשלים חוזרין
   כלום להם נותנין ואין זהב של קופה להם ומשלשלין חוזרין מימיו ושותין

 ניהחנ 'ר ככותבת אומר רבי נפש מתיישבת כמה עד נפש להשיב :)לט’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 44
   כגרוגרת אמר

 באשקלון זניין נשין בתרתין הוה עובדא פנחס ר"א והביטה 'ה ראה :)לט’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 45
 אזלא את לית דא עם דא מתכתשן הויין כד לחברתה חדא אמרה דא עם דא מתכתשן דהויין
 יךל ושביק שרי כולא על לה אמר לדא דא אתרצית יומין לבתר כיהודיאתא אפיך דחזיין מהכא
 כי והביטה 'ה ראה נאמר לכך ליך שביק ולא שרי לא כיהוידיאתא אפיך חזיין לי דאמרת על אלא

  . זוללההייתי
 עליכון ייתי לא ,העולם לאומות אומרת ישראל כנסת ,אליכם לא :)מ’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 46
   .עלי דמטא עליכון ימטי לא ,עלי דאתא
   .תורה של דרכה עובדי כל ,דרך עוברי כל :)מ’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 47
 משפט חדש עשר שנים המבול דור משפט תנינן תמן וראו הביטו :)מ’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 48

 בגיהנם רשעים משפט חדש ב"י ומגוג גוג משפט חדש ב"י איוב משפט חדש עשר שנים מצריים
 יש אם וראו הביטו ומחצה שנים 'ג אספסיאנוס ומחצה שנים שלש נבוכדנצר חדש עשר שנים

   כמכאובי מכאוב
 כי )ד"כ דברים( א"כמד עוללתי וקטף עמי שדקדק לי עולל אשר :)מ’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 49

  .'וגו כרמך תבצור
 של אפו חרון היה אחד יום אחא ר"א אפו חרון ביום 'ה הוגה אשר :)מ’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 50

  .פשרו תשובה ישראל עשו אילו ואה ברוך הקדוש
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øîåâå åàøå åèéáä éì äùò äî åàø . ììåò øùà-éì äùòð øùà  .ä äâåä øùà ' - ïåøç íåéá éúåà 

ïåâé ïåùì äæ íâ åôà  

    

)âé (é Çú Éî Àö Çò Àa L Åà ç Çì ÈL í Éåø Èn Äî51 
äÈp Æc Àø ÄiÇå52N Çø Èt  é Äð Çáé ÄLÁä é Çì Àâ Çø Àì ú ÆL Æø 

ø Éåç Èà53äÈå Èc í Éåi Çä ì Èk ä Èî Åî ÉL é Äð Çð Èú Àð :  

 ְמצּוָדה ָּפַרׂש. אֹוָתם ְוָכַבׁש ְּבצּורֹות ְּבָעִרים ֵאׁש ָׁשַלח ַהָּׁשַמִים ִמן
 ַהּיֹום ָּכל, ֹׁשֵמָמה ִלְהיֹות ְנָתַנִני, ׂשֹוְנַאי) ִלְפֵני (ֹעֶרף ְוִהְפֵניִתי ְלַרְגַלי

  .ַוֲחָלָׁשה נָֻּדהְמ

äðãøéå -ò äúåà øáùéå äúåà äãøéå "åðä ïëì ïéøåñéå éåãéø é" åîë úéãéçé ïåùìá åøúåôì äùåâã ï

 øîåà úàã åîë äá÷ð ïåùì íöòäù äðòøé äðîñøëé äðùòé)åì ìà÷æçé ( ìë øáù úåùáéä úåîöòä

úçàå úçà ,ã" åîë äðãøéå à)ãé íéèôåù ( çåîä úà ÷éøä åéôë ìà åäãøéåøøåâåëåúî çåîä äãåøå   

    

)ãé (ÉåãÈé Àa é Çò ÈL Àt ì Éò ã Ç÷ ÀN Äð54 
 ìé ÄL Àë Ää é ÄøàÈe Çö ì Çò eì Èò eâ Àø Èz ÀNÄé

é Äç Ék55 ì Çëeà à Éì é Åãé Äa éÈð Éã Âà é Äð Çð Èú Àð 
íe÷56:  

 לְוָכַׁש ַצָּואִרי ַעל ָעלּו, ַהֶּגֶפן ִּכְזמֹורֹות ְוִהְׂשָּתְרגּו, ְּבָידֹו ְּפָׁשַעי ֹעל ָּכֵבד
  .ְּבָפָניו ַלֲעֹמד ְיכֹוָלה ֶׁשֵאיִני ִמי ְּבַיד', ה ְנָתַנִני. ֹּכִחי

                                                 
וצדקתך אלהים עד מרום אלו שני המאורות אלהים מי כמוך  :)מא’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 51

ע כך "שאתה כובש על מדת הדין באותה שעה קפצה קטיגוריא לפני כסא הכבוד אמרה לפניו רבש
כ הוא תרד אש "יהא רשע זה מתגאה ואומר אני חרבתי ביתו של אלהים ושרפתי מקדשו א

ר יהושע הוא שהנביא מקנתרה ואמר "בעצמותי אמלמעלה ותשרף מיד מה כתיב ממרום שלח אש 
 אמרה קחי רחים וטחני קמח הא כל עמא טחנין חטין ואת אומר וטחני קמה) ז"ישעיה מ(לה 

 לא ממרום אילו בי להלחם יכולה היית את מלחמה בי עשו לא ממרום אילו בבל לבת ירושלם
 יקידתא קרתא טחנת נאטחי קימחא קטלת קטילא אריא אלא לי יכולה היית את אש יב שלחו

  .בעצמותי אש שלח ממרום אמר לכך אוקידתא
 כפיו אל וירדהו )ד"י שופטים( א"כמד נסחא וירדנה מהו וירדנה :)מא’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 52

 כי )'א 'ד מלכים( א"כמד שלטה וירדנה א"ד ים עד מים וירד )ב"ע תהלים( א"כמד נצחה וירדנה א"ד
 אמר מרנגיא ביבא 'ר ההיכל את רופש חרש כדתניא רדיא ירדנהו א"ד הנהר עבר בכל רודה הוא

 מלאים ספסלין ראית אם כהנא בר אבא ר"א לרגלי רשת פרש בה פוגעת הדין שמדת ראה וירדנה
 בן שמעון רבי תני לרגלי רשת פרש טעם מה משיח של לרגליו צפה ישראל בארץ מונחי בבליים
 זה והיה )'ה מיכה( טעם מה משיח של לרגליו צפה ישראל בארץ קשור פרסי וסס ראית אם יוחאי
  .'וגו אשור שלום
 לצדו שוממה נתנני המלכות ומן הכהונה מן אחור אחור השיבני :)מא’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 53

  .לגרדום דוה היום כל
 שימחול הייתי סבורה מעונותי הייתי שקודה בידו פשעי עול נשקד ):מב’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 54

 ה"הקב שקד כתיב ן"שי נשקד א"ד מלמעלה נקרע שלי שאנולוגין ששמעתי בשעה נותיעו כל על לי
 אלא ומתין בצנה לוקין הן הרי טבת בתקופות אותן מגלה אני אם אמר הרעה את עלי להביא איך

 א"ד ניזוק מהם אחד אין וברחובות בדרכים ישינין הן שאפילו תמוז בתקופת אותן גלהמ הריני
 ואין בגפן ענבים אין טבת בתקופת אותם מגלה אני אם אמר הרעה את עלי להביא איך שקד נשקד

 'ואפי בתאנה תאנים ויש בגפן ענבים שיש תמוז בתקופת אותם מגלה הריני אלא בתאנה תאנים
 הם מדבר דרך אותם מגלה אני אם אמר הרעה את עלי להביא איך שקד נשקד א"ד נבל העלה אין

 להם מצוי ומשתה ומאכל ומחוזות כרכין שהם ארמנייא דרך אותם מגלה הריני אלא ברעב מתים
 עלי עשאן ישתרגו אלא עונותי כל על לי שימחול הייתי וסבורה מעונותי הייתי שקודה נשקד א"ד

 עשאן וישמעאל אדום ומקדון יון ופרס מדי וכשדים בבל מכופלות ליע אותן הביא סריגות סריגות
 קשה מקדון מתונה ופרס קשה כשדים מתונה ואדום קשה יון מתונה ומדי קשה בבל סריגות עלי

 לא אילין ובכל תבירה תהוה ומנה תקיפא תהוה מלכותא קצת מן )'ב דניאל( וכן מתונה וישמעאל
 'ה ישראל שמע )'ו דברים( ואומרת פעמים יום בכל שמו יחדתומ צוארי על עלו אלא באלהי כפרית
  .אחד 'ה אלהינו

 של כחו מתישין דברים ארבעה ירמיה ברבי תנחום ר"א כחי הכשיל :)מג’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 55
  .בבל ומלכות עון והדרך התענית הן ואלו אדם

 וכתובתה רעה אשה זו אמרי רבנן קום אוכל לא בידי 'ה נתנני :)מג’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 56
 לעי לא ידא עצמו מפני מכודן עבד עשאו חיה לנפש האדם ויהי )'ג בראשית( אמר הונא 'ר מרובה
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ã÷ùð åãéá éòùô ìåò - àã÷ñî ïáøãì ïéøå÷ àú÷éñô ìù éîøà ïåùìáå àø÷îá ïåéîã åæ äáéúì ïéà 

èðééåô ã÷ùð éðà øîåàå ø÷áä ãîìî"éðîåñîå íéøîåðî íéãå÷ð æòìá èðéø ' ìù åãéá éòùô åéä

á÷ä"ïåøëæì äíäéîåìùúå íðééðî çëùð àì  . åâøúùé- úåòéì÷ úåòéì÷ åùòð åìòå ïåùì éøàåö ìò 

úåèîä úà ïéâøùî ïéà äðùî:  

    

)åè (é Çøé Äa Çà ì Èë ä Èl Äñ57 é Äa Àø Ä÷ Àa éÈð Éã Âà 
é Èøeç Ça ø Éa ÀL Äì ã Åò Éåî é Çì Èò à Èø È÷58  úÇb
ä Èãeä Àé ú Ça ú Çìeú Àá Äì éÈð Éã Âà Àê Çø Èc59:  

 ְוִנְכְנסּו, ַּבחּוָרי ֹּכַח ִלְׁשֹּבר מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא, ְּבִקְרִּבי ּבֹוַריִּג ָּכל' ה ָאַסף
 ִנְׁשָּפ ֶׁשָהָיה ַעד, ְיהּוָדה ֵּבית ְּבתּולֹות ְוִטְּמאּו' ה ְּדַבר ִּבְגֵזַרת ַהּגֹוִים

 ֲעָנָביו יןְוֵי ָהֲעָנִבים ֶאת ּדֹוֵר ֶׁשִאיׁש ְּבֵעת ַהֶּיֶקב ִמן ַּכַּיִין ְּבתּוֵליֶהן ַּדם
ִנְׁשָּפ.  

äìñ - ïåùì ñôøå ñîø )áñ äéòùé (äìéñîä åìåñ åìåñ . ãòåî éìò àø÷- éìò àáì úåñééâ úãéòé 

éåìî àúù àåääã æåîú åùøãù äî åùøã åðéúåáøå ' òøéà êëì íéøöîî íúàöì äééðù äðù ìù äàìî

úåøåãì ïúééëá äòá÷åä äéìòù áàá äòùú ìéì íéìâø ìù ïúøæç .øã úâ ê-ùì ïå åîë äâéøä 

)áñ äéòùé (éáðò êøåãë éãáì éúëøã äøåô 'íîã àéöåäì íéùðä ñîø êë íðéé àéöåäì:  

    

)æè (äÈi Äë Éåá é Äð Âà ä Æl Åà ì Çò60 é Äðé Åò é Äðé Åò 
í Äé Çn ä Èã Àø Éé61 í ÅçÇð Àî é Äp Æn Äî ÷ Çç Èø é Äk 

 ָאְמָרה, ְּכֵרֵסיֶהן ֶׁשִּנְבְקעּו ָהרֹות ָנִׁשים ְוַעל ֶׁשֻרְּטׁשּו ָהעֹוָלִלים ַעל
 ִּכי, ַמִים ְּכַמְעַין ְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵעיַני ּוְׁשֵּתי ּבֹוִכָּיה ֲאִני: ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶסת

                                                                                                                                            

 אי קום אוכל לא בידי קום וכלא לא בידי 'ה נתנני חנינא 'ר דאמר חנינא 'דר דעתיה היא אכיל לא
  :קום אוכל לא בלילא ביממא לעי לא

 בבר כהנא בר אבא ר"א קומיהון סאתי עבדי 'ה אבירי כל סלה :)מד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 57
  . מסלסלה סרוקהלמ צווחין בערביא לוי ר"א סרקי לסאתא צויחין גמזא
  .לבתולת בת יהודה'  גבה היכלא דרכו ביה מן שמיא שנאמר גת דרך ה: ב"סנהדרין צו ע'  עי58
 קשה בחורים של שסילוקן מצינו בחורי לשבור מועד עלי קרא :)מד’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 59

סחים י פ'ע. בחורי ורלשב מועד עלי קרא כך יהודה בת לבתולת 'ה דרך גת דכתיב ק"בהמ כחורבן
ראש חדש איקרי מועד כדאביי דאמר אביי תמוז דהאי שתא מלויי מליוה דכתיב קרא עלי : א"עז ע

לבתולת '  גבה היכלא דרכו ביה מן שמיא שנאמר גת דרך ה:ב"סנהדרין צו ע' עי. מועד לשבר בחורי
  .בת יהודה

 ירושלים ולימגד ספינות 'ג מלא אספסיאנוס בוכיה אני אלה על :)מה’  סיא”פ(ר ” איכ’עי 60
 אמרו לארץ בחוצה אף אלא במקדשו שהכעסנוהו דיינו לא ואמרו עמדו רומי של בקלון להושיבן

 אם תאמרו ו"עאכ אנו רוצות אינן לכך שדרכן מה אמרו לאו להם אמרו לכך אתון מבקשות לנשים
 הזה בפסוק עיניהם את ה"הקב האיר מיד ב"העוה לחיי באים אנו לים עצמנו ואנ משליכים

 אשיב אריות שיני מבין אשיב מבשן ים ממצולות אשיב אשיב מבשן 'ה אמר )ח"ס תהלים(
 כפינו ונפרוש אלהינו שם שכחנו אם )ד"לבע לון רהואמ ראשונה כת עמדה כמשמעו ים ממצולות

 לים עצמן והשליכו היום כל הורגנו עליך כי )שם( ואמרה כת עמדה לים עצמן והשליכו זר לאל
 עצמן והשליכו לב תעלומות יודע הוא כי זאת יחקר אלהים הלא )שם( אמרהו שלישית כת עמדה

 משמרות שלש הושיב עצמות שחיק אדריאנוס בוכיה אני אלה על ואומרת צווחת הקדש ורוח לים
 ודערוק הכא מן יתצד הכא מן דערוק אמר ודדיה אל בבית וחדא לקיטיא בכפר וחדא בחמתא חדא

 בעו דמלכא ייתי יהודאי דאית אן ואומרים ומכריזין כרוזין מפיק והוה הכא מן יתצד הכא מן
 כיונה אפרים ויהי )'ז הושע( ד"הה יהודאין וצדין יתהון משמיעין כרוזין והוון מילא ליה למיתן
 ואילין נפקו לא דאיתבוננו דבחיין אילין סביןתינ שלא צלו אייתין מחזרה שאיל 'וגו לב אין פותה
 זו גלוסקאן קרן אוכל שאני עד שלו צבא לשר אמר רמון בית לבקעת ןכולהו נכנסו איתבוננו דלא
 והולך בוקע הדם והיה והרגום לגיונותיו הקיפם מיד אמצא ולא מהן אחד אבקש זה דתרנגול וירך
 לגיונותיו הקיפן 'וכו בוכיה אני אלה על ואומרת צווחת הקדש ורוח נהר לקיפרוס שהגיע עד

 לו אמרו לאנשים שעשיתי כדרך לכם עושה אני לאו ואם נותיללגיו השמיעו לנשים אמר והרגם
 של בדמים אלו של דמים ונתערבו והרגן לגיונותיו הקיפן ידמ בעילאי דעבדת מה בארעאי עביד
 אני אלה על ואומרת צווחת הקדש ורוח נהר לקיפורוס שהגיעו עד והולך בוקע הדם והיה אלו

אמר רב מעשה בבנו ובבתו של רבי ישמעאל בן אלישע אמר רב יהודה : א"גיטין נח ע' ועי. בוכיה
שנשבו לשני אדונים לימים נזדווגו שניהם במקום אחד זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל 
העולם וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה אמרו בוא ונשיאם זה לזה ונחלק 

שבה בקרן זוית זה זה אומר אני כהן בן כהנים בוולדות הכניסום לחדר זה ישב בקרן זוית זה וזו י
גדולים אשא שפחה וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד ובכו כל הלילה כיון 


