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 כמנהג אשכנז
 

המתאבלים על בית  .בני אשכנזכסדר הנהוג אצל 

איכה וקרובות  סמוכים להן. נגנזששחרב ועל ארון 

עם ביאור וקריאת התורה. פסוקי הנחמה וההפטרה. 

יללה מה למעלה  בלישנא קלילא ותדירא. להבין

לקוטי בתר לקוטי כאשר מצאתי בספרים. . מרה

. עלוב ואינו עולב דור .לבות נשבריםבמתוכו  קונןל

נוכח ה' כמים. עד ישקיף וירא . השופכים לב

 .בביאת גואל .ישראל וינחם שארית. משמים
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 כמנהג אשכנזהקינות והציונים 
 מניהןיעל פי סדר א"ב, עם ס ותמסודר

 

 מןיס 
 קרובות אאביך

 ו אאדה עד חוג
 ל ראעור אבל

 יב אהלי אשר תאבת
 כ אז בהלך ירמיהו
 יט אז במלאת ספק
 כג אזכיר רהב ובבל
 לג אזכרה נגינותי

 יד אי כה אמר כרת
 כו איך נפלה ממנו עטרה

 כב איך תנחמוני הבל
 יא איכה אלי קוננו

 ה איכה אצת באפך
 ח איכה אשפתו

 יג איכה את אשר כבר
 כז איכה ישבה בדד

 ט ישבה חבצלת איכה
 ז איכה תפארתי

 נט אלי ציון
 י אם תאכלנה נשים

 לא אמונים שררו
 מד אמרר בבכי

 כא אמרתי שעו מני
 לד אסירים בשיר יצאו

 כט אצבעותי שפלו
 מה ארזי הלבנון

 כח אש תוקד בקרבי
 כד אשאג מנהמת לבי
 טז אתה אמרת היטב

 ב בליל זה יבכיון
 יח הטה לאהי אזנך

 ס ילו הה ליוםהיל
 לח ואת נוי חטאתי
 מג ואתאונן ואקונן

 טו זכר אשר עשה צר
 מא יבכיון מר מלאכי
 לו יום אכפי הכבדתי

 יז לך יי הצדקה 
 מ מי יתן ראשי מים

 מןיס 
 לט מעוני שמים

 כה נבוכדנצר אכלני
 ג עד אנה

 מב על אלה אני בוכיה
 נד ציון אשר יאמרו

 מז יךציון הלא תשאלי לשלום אסיר
 מו ציון הלא תשאלי לשלום עלוביך
 מח ציון הלא תשאלי שלות שרידיך

 נב ציון ידידות ידיד
 נו ציון יי לכס בחר
 נא ציון מנת שלום
 נח ציון מעוז קרית
 נה ציון מעון חשקי
 נ ציון עטרת צבי

 נג ציון קדוש משכני עליון
 מט ציון קחי כל צרי

 נז שאלי שרופה באש
 ד ושבת סור

 לז שומרון קול תתן
 לה שכורת לא מיין
 לב שרפו הבירה
 א תסתר לאלם

 



 



 מגלת איכה
 

 א
ב  ָֿ֣ ֿהֵאיכ  ָֿ֣ א() ָֿ֣י שְׁ ֿדב ָָֿֿֿ֣֣ה׀ ָ֗ ַָֿ֣רב  ָָֿֿ֣֣ד  ִעיר֙ ת  ָֿ֣תִָֿ֣ה  יְׁ ָֿ֣ה  ם ָֿ֣ע ָ֔ ָֿ֑הכְָָֿֿֿׁ֣֣הי נ  מ  ָֿ֣בַָֿ֣תִַָֿ֣רב  ַָָֿֿ֣֣אלְׁ םָֿ֣י ּגֹוִיָ֗
֙תִָֿ֣ ר  ֹותִֿדָֿ֣מְָֿׁ֣יָֿ֣֙בַָֿ֣ש  ת  ָָֿֿ֣֣ינָ֔ יְׁ ס׃ָֿֿ֣הה  ַמַֽ ָֿ֣ל 
כ  ָֿ֣֨כֹוָֿ֣תִָֿ֣ב ָֿ֣ ב() ֿהַלָָֿ֣֗בַָָֿֿֿ֣֣הבְׁ ל  ִֿדָָֿֿ֣֣יְׁ ת ָֿ֣וְׁ ע  ָ֥הָֿ֣מְָֿׁ֣מְׁ ין־ל  הֵָֿ֣אַֽ ֱחי ָ֔ ַֽ םִָֿ֣מכ ָֿ֣הַָֿ֣֙ע לָֿ֣ל  ַָָֿ֑֣נֵח  ָֿ֣ל־ֹאֲהב  יה 

ָֿ֣֙ב  ָֿ֣כ ָֿ֣ ֙יה  יּוָֿ֣ל  הֿדגְָֿׁ֣ל־ֵרע  ָ֥ הָֿ֣ה  ִבַָָּֽֿֿ֣֣וָֿ֣ב ָ֔ ֹאיְׁ ָֿ֣ים׃לְׁ
ַָֽֿ֣ג( ) ֿהּג  ת ֨ הּוֿד  ָָֿֿ֣֣לְׁ בָֿֿ֣היְׁ ָּֿ֣֙וֵמֹר  ִני ֿהֵָֿ֣מֹע֨ ָ֔ ב  ֲָָֿֿ֣֣עֹבד  ִ֚יאָֿ֣י שְׁ ֿהבַָָֿֿֿ֣֣הִה א   צְׁ אָֿ֣מ  ָֹ֥ םָֿ֣ל נָֹ֑וַחָָּֿֿ֣֣גֹוִיָ֔ מ 

ָֿ֣כ ָֿ֣ ָָֿ֥֣ל־ֹרֿדְׁ ִָֿ֣השִָֿ֣פ  ֵָֿ֣בָָֿ֥֣יג ָֿ֣יה  ים׃יןַָֿ֣המְָּֿׁ֣וה  ִרַֽ ָֿ֣צ 
ֲָֿ֣אבֵַָֿ֣דָָֿֿ֣֣ד() ֹון ִָֿ֣צי  י ֵכ֨ ֹותרְׁ ָֿ֣ב ִָֿ֣מבְָָֿֿׁ֣֣לָ֗ ֿדִלי֙ ָֿ֣מֹוֵעָ֔ ָֿ֣כָֹֿ֣כ ֵָָֿֿ֣֣א י ין ֹוֵמִמָ֔ ָֿ֣שַֽ ֙ ֙יה  ר  ע  ָֿ֣ל־שְׁ ֲהנ  יה 

יםָֿ֣בְָֿׁ֣ ִחָ֑ ֱאנ  ָָֿ֥֣תנ  ָּֿ֣נּוג ָּֿ֣וֹלת  ה׃ָֹֿ֣ותיה  ַֽ יאַָֿ֣מר־ל  ִהָ֥ ָֿ֣וְׁ
ָֿ֣
ָֿ֣
ָֿ֣

                                                 
( א' ב' ד'קבלה בידינו שמגילת איכה נכתבה על ידי ירמיה הנביא, והיא עשויה שלוש אל"ף בי"תות פשוטים )סימנים  )א(
 ישבה בדד העיר רבתי עםלמרות שאינו אל"ף בי"ת גם הוא בן כ"ב אותיות.  ה'( וסימן גל"ף בי"ת משולש )סימן ועוד א

וגו'. מדבר על ימי מלכות צדקיה, לאחר שנבוכדנצר הגלה את כל נכבדי ירושלים ולא השאיר אלא דלת עם הארץ, והטיל מס 
 .במדינותרבתי שהיה עמה רב, ל' ריבוי.  .רבתי עם ושבת בדד.על הארץ, אז ישבה ירושלים גלמודה מיושביה, כאלמנה הי

גדולה במדינות, ל' שררה, כמו שהיה בימי דוד ושלמה ושאר מלכי ישראל שהיו שולטים על אדום ומואב ועוד עמים )מ"א ה 
 א(.

ִניםהיפך מ"ש )ישעיה כה ח(  .ודמעתה על לחיה (ב) ל־ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ בגדו בה היו לה  כל רעיה .ּוָמָחה ה' לא ֱִֹהים ּדִ
. בשעת גדולתם של ישראל היה מלך צור קורא לשלמה "אחי" )מ"א ט יג(, אבל בשעה שנפלה ירושלים בידי נבוכדנצר לאויבים

. אותן אומות שכרת צדקיהו עמן ברית למרוד כל רעיה הסגירה צור את פליטי ישראל לאדום להמית אותם )עמוס א ט(.
 ומואב וצור וצידון.בנבוכדנצר, אדום עמון 

פירש"י מחמת עוני ועבודה שהכבידו עליה הכשדים. משמע שגלו מרצונם כי לא גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה.  (ג)
היו מוצאים להתפרנס וגם כדי לברוח מהכשדים, צבא נבוכדנצר, אשר הטילו עליהם עבודה. ולכאו' קשה הלא נבוכדנצר הגלה 

אלא שמעט יהודים בלבד הגלה נבוכדנצר )ראה ירמיהו נב, מ"ב כד(, לכל היותר עשרים אלף, אותם בעל כרחם ושלא מדעתם. 
ואילו רוב היהודים ברחו מארץ ישראל למואב ועמון ואדום ולשאר ארצות )ירמיה מ יא( בתקופת המצור על ירושלים משנת ט' 

הודים הפרזים לכלכל את צבאו, ונתקיימה לצדקיהו עד שנת י"ב )מ"ב כה א( כאשר באותה תקופה הטיל נבוכדנצר על הי
ְבֶנה ְול אהנבואה  ִית ּתִ ָפֶני־ּבַ זּול ִמּלְ ּנּו ֲחמ ְרָך ּגָ ְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך ְול א ת אַכל ִמּמֶ ֶלּנּו ׁשו  ע ְול א ְתַחּלְ ּטַ ֶרם ּתִ ב ּבו  ּכֶ ָך ֵתׁשֵ

ת ְלא ְיֶביָך ְוֵאין ְלָך מו   יעַ ְול א ָיׁשּוב ָלְך צ אְנָך ְנֻתנו  ִרי ַאְדָמְתָך ְוָכל ו'גו ׁשִ ר ל א־ּפְ ְוָעַבְדּתָ  ו'גו ָיָדְעתָּ ־ְיִגיֲעָך י אַכל ַעם ֲאׁשֶ
ֶחּנּו ־ֶאת ּלְ ר ְיׁשַ ְרֶזל ַעל ה'א ְיֶביָך ֲאׁשֶ ָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֵעיר ם ּוְבח ֶסר ּכ ל ְוָנַתן ע ל ּבַ ְך ּבְ ִמידו  א ָתְך ־ּבָ אֶרָך ַעד ִהׁשְ  ו'גוַצּוָ
ָך ּוְפִריְוָאכַ  ִרי ְבֶהְמּתְ ר ל א־ל ּפְ ְמָדְך ֲאׁשֶ ָ ר ת צ אֶנךָ ־ַאְדָמְתָך ַעד ִהׁשּ ּתְ ַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעׁשְ ׁש ְוִיְצָהר ׁשְ ירו  ָגן ּתִ ִאיר ְלָך ּדָ היא . ַיׁשְ

שהרי בני אדום שמחו  לא מצאה מנוח. חיפשה לעצמה מקום לשבת, והיתה יושבת אם היו נותנים לה, אבל ישבה בגוים
ָאב אידם והרעו להם )עובדיה, יחזקאל לה( וגם בני עמון ומואב לא ריחמו עליהם כ"ש )צפניה ב ח( ל ת מו  י ֶחְרּפַ ַמְעּתִ ׁשָ

ר ֵחְרפּו ֶאת ן ֲאׁשֶ ֵני ַעּמו  י־ְוִגּדּוֵפי ּבְ ַצר־ִמןבתוך חרדותיה וצרותיה, ל' )תהלים קיח ה(  .בין המצרים. ַעּמִ , )תהלים קטז ג( ַהּמֵ
ל ְמָצאּוִניּוְמָצֵרי  או  יַע ְול א. כ"ש )דברים כח סה( לא מצאה מנוח. ׁשְ ִים ָהֵהם ל א ַתְרּגִ חַ  ִיְהֶיה־ּוַבּגו   .ַרְגֶלךָ ־ְלַכף ָמנו 

ַער ְזֵקִניםכ"ש )איכה ה יד(  .כל שעריה שוממין (ד) ַ ָבתוּ  ִמׁשּ נפעל משורש  נוגות, לשון יגון .נוגות .. ד"א אין בא ויוצאׁשָ
 ון.. ציוהיא. יגה



 2 מגלת איכה

ב  ָָֿֿ֣֣ה() רֹאשָֹֿ֣֙איְׁ ָֿ֣לְׁ יה  ר   ֨יּוָֿ֣צ  ּוִָֿ֣כַָֽֿ֣ה  לָ֔ ָֿ֣ש  ָ֥הָֿ֣הֹוג  ָֿ֣יה  הו  ָֿ֣ש ָֿ֣־פְָֿׁ֣הַָֿ֣ע לָֹֿ֣רבי־יְׁ ֶ֛יה  ל  ָֿ֣עֹול  ָ֑יה  ע 
כָָֿ֥֣ לְׁ ִב ָֿ֣ה  ר׃יִָֿ֣לפְָּֿׁ֣וָֿ֣שְׁ ַֽ ֵָֿ֣ני־צ 

ָָֿֿ֣֣)ו( א ל־ֲהֿד ָֿ֣]ִמַבתָֿ֣מן־בתַוֵיֵצָ֥ ָֿ֣כ  ּוָֿ֣[־ִצי ֹון א  צְׁ ָֿ֣לֹא־מ  ִלים֙ ַאי  ָֿ֣כְׁ יה  ָ֗ ר  ָֿ֣ש  י ּו ָֿ֣ה  ָ֑ה ר 
ֿה ע ָ֔ כִָָָֿֿ֥֣֣מרְׁ ַחִָֿ֣לפְָּֿׁ֣וָֿ֣בְַָֿׁ֣וֵילְׁ ָֿ֣׃ף ֵָֿ֣נָ֥יָֿ֣רֹוֵֿדַָֽֿ֣לֹא־ֹכ 
ַֽכְָָֿֿׁ֣֣ז() לִַָָָֿֿ֣֣֗ר  ֿהז  רּוש  י הָֿ֣֙יְׁ נְׁ ֵמ יָֿ֣ע  ָָֿ֥֣םָֿ֣יְׁ ֲָֿ֣אש  יה  ָ֔ ָֹֿ֣כִ֚לַָֿ֣מֲחֻמד  יה  ָ֔ רּוד  ֿד ָָּֿֿ֣֣ומְׁ ָ֑ יֵמיָֿ֣ק  י ּוִָֿ֣מ  םָֿ֣רָֿ֣ה 

ַיֿד לַָֿ֣עמ  הָֿ֣בְׁ ֹפֹ֧ ּוַָֿ֣עָ֥לִבנְׁ ֲחק  יםָֿ֣ש  ִרָ֔ ָֿ֣צ  ּוה  א  הָֿ֣ר  ֵא יןָֿ֣עֹוֵזרָֿ֣֙ל ָ֔ רָֿ֣וְׁ ׃ָֿ֣־צ ָ֗ ה  ַֽ ַבת  ִָֿ֣משְׁ
לִַָָָֿֿ֣֣֔ח() ּוש  ר  ָֿ֣יְׁ ה֙ א  טְׁ ַֽ ָֿ֣ח  א ִניֿד  ֵָֿ֣ח טְׁ ָֿ֣לְׁ ַָֿ֣על־ֵכ ן ָ֑ת ָָֿֿֿ֣֣הם י  כַָָֿֿֿ֣֣הה  ל־מְׁ ַֽ ֿד  ָֿ֣כ  ָֿ֣֙בְׁ ִָֿ֣הִזילּ֙וה  יה 

ֿה ח   נְׁ יאָֿ֣נ א  הַָּֿ֣גם־ִהָ֥ ת ָ֔ ו  רְׁ ּוָֿ֣ע  א  בִָֿ֣כי־ר  ש  ָ֥ ֹור׃ַָֿ֣ות  חַֽ ָֿ֣א 
ַֽכְָָֿֿׁ֣֣ט() ָֿ֣ז  א  ֹ ָֿ֣ל יה  שּול ָ֗ ת  הָֿ֣בְׁ א  ֿדֻטמְׁ ַָֿ֣וֵת ר  ה ַָֿ֣אֲחִרית ָ֔ ה֙ ָ֑הָָֿֿ֣֣ר  םָֿ֣ל  ַנֵח  ָֿ֣מְׁ ין ֵָֿ֣אָ֥ ים ִאָ֔ ל  פְׁ

ת הָֿ֣֙א  הו  ֵא הָֿ֣יְׁ יִָֿ֣הגְָֿׁ֣רְׁ יִָֿ֣כָ֥ ִיָ֔ נְׁ ילָֿ֣אֹוֵיַֽב־ע  ָֿ֣׃ִד 
ֲאת  ָֿ֣י ֿדָֿ֣()י י־ר  ִָֿ֣כַֽ ָ֑יה  ל־ַמֲחַמד  ָֿ֣כ  ַָֿ֣ע ל ר ָֿ֣צ ָ֔ ָֿ֣פ  ַרש ֲָֿ֣אש  רָֿ֣גָֿֿ֣הֹו֙ ה ש ָ֔ ד  ִָֿ֣מקְׁ ָֿ֣ב  אּו ֹוִים֙
ית ָֿ֣ אּוָֿ֣בַָָֿֿֿ֣֣הִצִּוָ֔ ֹבָ֥ ַָֽֿ֣לֹא־י  לָֿ֣ל  ה   ָֿ֣׃ך ְֿק 
ַבקְָֿׁ֣כ ָָֿֿ֣֣יא() ָֿ֣מְׁ ֱאנ ִחים֙ ָֿ֣נ  ָֿ֣נ תְִָֿׁ֣ש ָֿ֣ל־ַעמ  ה ם ח  ָֿ֣ל ָ֔ ָֿ֣ים כ ָָֿֿ֣֣מחמודיהםנֹּ֧ו ֹא  ָֿ֣בְׁ ֶ֛ם[ לָֿ֣]ַמֲחַמֵדיה 
ִש ָֿ֣ ה  ָ֑פ ָָֿֿ֣֣יבלְׁ ֵא ֿהנ  ֿהָֿ֣שָֿ֣רְׁ יט  ַהִבָ֔ ַֽ הָֿ֣֙וְׁ הו  יתִָָֿֿ֣֣יְׁ ִי  יָֿ֣ה  ֿהִכָ֥ ַֽ ָֿ֣׃יָֿ֣זֹוֵלל 

ָֿ֣
ָֿ֣

                                                 
, הפעיל משורש הוא לשון יגוןגם  ,הדאיבה .הוגה .יושבים בשלוה .שלוהצוררים אותה עלו לגדולה.  .היו צריה לראש (ה)
 . נעריה.עולליה. יגה
ים ְמרּוִדים. דלות, והמ"ם שורש, ל' )ישעיה נח ז( ומרודיהבימי עניה ודלותה.  .ומרודיה ימי עניה (ז)  .כל מחמדיה. ַוֲעִנּיִ

. יש מפרשים אותו כענין חדש, כאשר נפלה ביד צר וכו' אז בנפול עמה ביד צר. כל טוב מחמדיה שמימי קדםכרת היא זו
 .שחקו על משבתיה כאשר היא נופלת ביד צר. ומרודיה ימי עניהב םיזכרה ירושלוגו'. וי"מ אותו כהמשך,  ראוה צרים

 סוף גדולתה ושביתת שמחתה.שמחו על 
דהלים מד טו( ללעג ל' )ת .לנידה (ח) ִים ְמנו  ּגו  ל ּבַ יֵמנּו ָמׁשָ ש ִ ים־ּתְ ְלֻאּמִ . הזילות היפך הזילוה .קלונה .ערותה. ר אׁש ּבַ

 . חזרה אחורה כדי לברוח ממחרפיה.ותשוב אחור הכבוד.
יפה נדרש  .טמאתה בשוליה בשולי בגדיה, משל למי שהלך בבוץ ובגדיו נתלכלכו.טומאתה היתה  .טמאתה בשוליה (ט)
ולא רצתה לחשוב עליה ועל  שולירעיוניה, למען לא תזכור אותה, טומאתה היתה בשבילה דבר  שוליי הר"י עראמה בע"

, הלוואי היתה נותנת לב אז מה כשהיו חוטאין לא נתנו לב מה תהיה אחריתם .לא זכרה אחריתהתוצאותיה ולכן ממשיך 
זכרה ירושלים ימי עניה ומרודיה כל מחמודיה אשר נענשה מידה כנגד מידה ב לא זכרה אחריתהתהיה אחריתה. על 

יותר ממה שקרה לכל עיר אחרת, לשון הפלאה נאמר על מה שעולה על ההרגל, והוא קיום  .ותרד פלאים. היו בימי קדם
ת ַזְרֶעךָ ־ֶאת ה' ְוִהְפָלאנבואת משה רבנו )דברים נח כט(  ומתפאר, ל'  . כי האויב מתגדלכי הגדיל אויב. ַמּכ ְתָך ְוֵאת ַמּכו 

יל)דניאל ח ד(  ה ִכְרצ נו  ְוִהְגּדִ ט ַרְגִלי ָעַלי, ונא' )תהלים לח יז( ְוָעש ָ מו  ילוּ  ּבְ  .ִהְגּדִ
ם ֶאתכ"ש בזמן גלות יהויכין )מ"ב כד יג(  .ידו פרש צר (י) ָ ֵצא ִמׁשּ ל־ַוּיו  ית ־ּכָ ת ּבֵ ְצרו  ֶלךְ  ה'או  ית ַהּמֶ ת ּבֵ ְצרו  כי . ְואו 

. ְרֵאה עד היכן חולל המקדש, שלא רק זרים ונכרים אשר צוית לא יבאו בקהל לךם ראתה כאשר גוים. ירושלי .ראתה גוים
 . בקהלך.בקהל לךאשר צוה הקב"ה בתורה שלא יבואו בקהל.  עמון ומואבנכנסו ושללו שלל אלא אף 

ֵלל ְוס ֵבא)רד"ק( ד"א ל' )דברים כא כ(  ענין קלות ובזיון זוללה.( א)י ן' גאנח(, וכן ת"י גרגרניתא, דרך הזוללים )ר' יונה  זו 
 ונראה כי המקונן התכוון לשתי הכוונות יחד. .להשיג את תאוותם בכל מחיר, כך נתנו כל כספם וזהבם לרכוש אוכל
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ֲָֿ֣אֵליכ ָֿ֣ל ָָֿֿ֣֣יב() בְָֹֿׁ֣וא ל־ֹע  ָֿ֣כ  ָֿֿ֣ד ָֿ֣ם֮ אֵָָֿ֣֔רי ָּֿ֣ורְׁ יטּו ַָֿ֣הִב  ךְ֒ ַָֿ֣מכְָֿׁ֣ר  ִָֿ֣אם־ֵי ש ַמכְָּֿׁ֣ו ָֿ֣כְׁ יָֿ֣אֹוב֙ ֹאִבָ֔
רָֿ֣֙הֹוג  ָֿ֣ רָֿ֣עֹוַל לִָֿ֣לָ֑יֲָֿ֣אש  ָ֥ ֹוןָֿֿ֣הֲאש  י ֹוםֲָֿ֣חרָ֥ הָֿ֣בְׁ הו ָ֔ ֹו׃ָֿ֣יְׁ ַָֿ֣אפַֽ

ֹמַת ִָֿ֣ממ ָָֿֿ֣֣יג() ַעצְׁ שָֿ֣בְׁ ַלח־ֵאָ֥ ַֽ ֹוםָֿ֣ש  ּנ ֿהרֶ֛ ָ֑ ד  תָֿ֣יַָֿ֣וִירְׁ ש  שָֿ֣ר   ַר֨ ַרגְָָֿֿׁ֣֣פ  ֹורַָֿ֣ליֱָֿ֣֙הִשיַב ָֿ֣לְׁ חָ֔ ִניָֿ֣א 
ַֽֿה ו  ל־ַהי ֹוםָֿ֣ד  הָֿ֣כ  ֵממ ָ֔ ַנִ֙ניָֹֿ֣֙שַֽ ת  ָֿ֣׃נְׁ

גֶָָֿֿ֛֣֣יד() רְׁ ָ֥ ת  ִָֿ֣ישְׁ ֹו י דָ֗ ָֿ֣בְׁ י ַע  ש  ָֿ֣פְׁ ל ָֹֿ֣ע֨ ַקד֩ א ִָֿ֣נשְׁ ַָֿ֣על־ַצּו  ּו לָ֥ ָֿ֣ע  ִָֿ֣הכְָּֿׁ֣ו י ָֿ֣נְִָֿׁ֣ר  י ָֹֿ֣כִחָ֑ ַנ ִַ֣ניָֿ֣ת ִָֿ֣ש יל
יִָֿ֣ביֵֿד ָֿ֣ ּום׃יָֿ֣לֹא־אּוַכֲָָֿ֥֣אֹדנ ָ֔ ָֿ֣לָֿ֣קַֽ

יכ ָָֿֿֿ֣֣הִסל ָָֿֿ֣֣֨טו() ָֿ֣מֹוֵע ֿד ל־ַאִביַר  ַלֶ֛י אָֿ֣ע  ָ֥ ר  ָֿ֣ק  י ִבָ֔ ִקרְׁ ָֿ֣בְׁ י֙ ֲָֿ֣אֹדנ  ִ֚תָֿ֣׀ ַָּֿ֣ג י ָ֑ רַָֿ֣בחּור  ֹב  ִָֿ֣לשְׁ
ַר ךָֿ֣  יִָֿ֣לבְָָֿֿׁ֣֣ד  ַַָֽֿ֣בתָּֿ֣וַל תתֲאֹדנ ָ֔ הּוֿד  ָֿ֣׃ֿה־יְׁ

ֿהָֿ֣)טז( ָֿ֣ב ַעל־ֵא ל  ֲָֿ֣אִנ י ֿהֹוכִָֿ֣׀ ֿד ָֿ֣ יֵעיִנ ָָֿֿ֣֣י ָ֗ ָֹֿ֣י רְׁ ֙ ֵָֿ֣עיִני םָָֿֿֿ֣֣ה׀ ַנֵח  ָֿ֣מְׁ ִֶּ֛ני ִָֿ֣ממ  ק ַחָ֥ י־ר  ִָֿ֣כַֽ ִים ַמָ֔
י ּוָֿ֣ב ַָֿ֣נפְֵָָֿֿׁ֣֣מִש יב יָֿ֣ג ִָֿ֣שָ֑יָֿ֣ה  יםִָֿ֣כָ֥ ֹוֵמִמָ֔ ָֿ֣׃רָֿ֣אֹוֵיַֽבַב ַָֿ֣ניָֿ֣֙שַֽ
ֿהָֿ֣יז() ש ֨ רְׁ ֹֿ֧הֵָֿ֣פַֽ ִָֿ֣צּו  ה ָֿ֣ל ָ֔ ַנֵחם֙ ָֿ֣מְׁ ֵָֿ֣א ין יה  ָ֗ י ד  ָֿ֣בְׁ ֹון בִָֿ֣צי  ַיֲעֹק  ָֿ֣לְׁ ֶ֛ה הו  בִָָֿֿ֣֣יְׁ ָ֑יוָֿ֣יב  ָֿ֣סְׁ ר  ָֿ֣צ  יו
ָֹֿ֣֧ ת  יְׁ ֿהָֿֿ֣הה  ִנד   ַלִֶ֛םָֿ֣לְׁ רּוש  ם׃ָֿ֣יְׁ ַֽ ֵָֿ֣ביֵניה 

ִָֿ֣פ ָָֿֿ֣֣יח() י הו  הִָֿ֣כ  ּואָֿ֣יְׁ יקָֿ֣הֶ֛ יתִַָֿ֣צִדָ֥ ִרָ֑ ָֿ֣מ  עּו־נ  אָֿ֣כ ָֿ֣יהּו ִָֿ֣שמְׁ אּוָָֿֿ֣֣֙עמיםל־י ָּֿ֣ורְׁ ים[ ַעִמָ֗ ַֽ ]ה 
תַמכְָֿׁ֣ יָֿ֣בְׁ ּוָֿ֣בַָֿ֣יָּֿ֣ובַָּֿ֣וֹלַתָָֹֿ֥֣אִבָ֔ כָ֥ לְׁ יָֿ֣ה  ַָֽֿ֣חּוַר  ִָֿ֣בי׃ש 

ָֿ֣

                                                 
מה שקרה לי איני מאחל לכם. נראה כי מדבר אל האומות. ד"א מדבר אל הדורות  .לוא עליהם כל עוברי דרך )יב(
 גם זה לשון יגון. .אשר הוגה ה'. , וי"מ אשר עשה ליאשר נעשה לי .אשר עולל. הבאים

ָתָנהכמו  וירדנה .וירדנה )יג( ה או  ְרּדֶ )ר' יונה  ת"י ומלכין תקיפין תבר ,)ישעיה מא ב( ּוְמָלִכים ַיְרדְּ , שבר את העצמות, ַוּיִ
ִרים ִלי־ְיַרד ה'ן' גאנח( וכן )שופטים ה יג(  ּבו  ּגִ עמה תקוף גברי סנאיהון. ד"א הכה וייסר את העצמות, כמו  ת"י ה' תבר קדם ּבַ

 . כאשר ברחתי, תפסו אותי ולקחו אותי חזרה.השביני אחורפירש"י ייסרתם.  ְרִדיֶתם א ָתם ּוְבָחְזָקה)יחזקאל לד ד( 
ב"ה כבד, מציק ומכאיב הוא העול שמחזיק הקב"ה בידו, העשוי מפשעיי. דימה את הק .נשקד עול פשעי בידו (יד)

ְרֶזל ַעל ְוָנַתן ע ללמנהיג את השור ומחזיק עליו עול כבד ומכאיב כ"ש )דברים כח מח(  ִמידו  א ָתךְ ־ּבַ אֶרָך ַעד ִהׁשְ  .ונשקד. ַצּוָ
ר ֲאׁשֶ ר ּכַ נו   ִאישׁ  ְיַיּסֵ . וכך דרשו חז"ל )פסיקתא פ' בחודש השביעי( בריה ית גבר מסקדד היכמא יונתן תרגם( ה ח דברים) ֶאת־ּבְ

ִעילֲאִני ה' "פ )ישעיה מח יז( עה ְדָך ְלהו  לך כמה הדא מסאסא דמסקד להדא פרתא, פירוש מנהיג אותך כמו  מסקד ְמַלּמֶ
קליעות קליעות ועלו על פשעי נעשו  .ישתרגומלמד הבקר שמנהיג את הפרה, ואין ספק כי מלמד הבקר מכאיב לפרה. 

 ום מפניו.בידי אחד אשר לא אוכל לק בידי לא אוכל קום.. צוארי
קרא במשמעותם.  סלהושורש  סללכ"כ רש"י והשווה שורש  – ס ּלּו ס ּלּו ַהְמִסּלָה( י ישעיהו סברמס ורפס לשון ) .סלה (טו)

 .יקבגת. . נשים להוציא דמםאכדורך ענבים להוציא יינם כך רמס  .גת דרך. ות לבא עליגייסהזמין  .עלי מועד
ר כמו את ידיה, הושיטה את ידיה שיחושו אליה לעזור לה בצרתה )א"ע, ר' יונה ן' גאנח(  .פרשה ציון בידיה (יז) ֲאׁשֶ ּכַ
ת ְיָפֵרש   חו  ֶחה ִלש ְ ]ומצאנו ל' פרישה אצל הקורא לאנשים בתנועות ידיו )ישעיה כה יא( כמו השוחה המושיט את ידיו  ַהׁשּ

לשיתקרבו אליו כ"ש )ישעיה סה ב(  י ָיַדי ּכָ ּתִ ַרש ְ ם ֶאל־ּפֵ ֵרר־ַהּיו  פי' סימנתי להם בידי לשוב אליי[, במדרש איכה,  ַעם סו 
ה' ליעקב סביביו צוה , למה כי ואין מנחם להידיו למצוא דבר להנצל בו.  פורשכאדם שטובע בנהר ו פרשה ציון בידיה

 ולמיאוס. לבוז .לנדההקב"ה ציוה לכל צרי ישראל לעמוד סביביו. ד"א ציוה לכל שכניו להצר לו.  .צריו
יל' )דברים כא יח( כי פיהו מריתי.  (יח) ן־ּכִ ֶרה ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ ֵרר ּומו  ל ִאּמו   סו  ל ָאִביו ּוְבקו  קו  , ונא' ֵאיֶנּנּו ׁש ֵמַע ּבְ

ְהֶייה( )בראשית כו ל ר ָמָרה , מסרבות היו לקיים דברי יצחק ורבקה )ת"א( ונא' )מ"א יג כו( רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה מ ַרת ן  ַוּתִ ֲאׁשֶ
י ־ֶאת  .ה'ּפִ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A1%D7%91
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א ָֿ֣ ()יט ר   ַאֲהבַָֿ֣תִָֿ֣ק  מְׁ ַָֿ֣לַֽ ֿהי ֵָֿ֣֙ה מ  י־בִִָֿ֣רמָָָֿֿ֣֣֔י ִָֿ֣כַֽ ָ֑עּו ו  ִע ירָּֿ֣ג  ֵקַנ יָֿ֣ב  ָּֿ֣וזְׁ ָ֥י ָֹֿ֣כֲהַנ כ ָּֿ֣וִני ָֹֿ֣א֨ ּו שָ֥ לָֿ֣֙קְׁ
ִש ָֿ֣ י  מֹוָֿ֣וְׁ תיבל ָ֔ ם־ַנפְָּֿׁ֣וָֿ֣א  ַֽ ָֿ֣׃ש 

ֿה כ() ֵא֨ ַפ ךָֿ֣ ָֿ֣רְׁ ָֿ֣נ הְׁ רּו מ ָ֔ ֳָֿ֣חַמרְׁ ֵָֿ֣מַע י ֙ י־ַצר־ִלי ִָֿ֣כַֽ הו  ה ֹוָָֿֿ֣֣יְׁ ר  ָֿ֣מ  י ִָֿ֣כָ֥ י ִבָ֔ ִקרְׁ ָֿ֣בְׁ ִלִבי֙
יתִָֿ֣ ִרָ֑ ֿהמ  ל  ּוץִָֿ֣שכְׁ ביִָֿ֣מחָ֥ ר  תִָֿ֣יתַבַבָָָֿֿ֥֣֣־ח   ו  ַֽ ָֿ֣׃ַכמ 
ֱאנ ח  ֿה כא() ָֿ֣נ  י ִָֿ֣כֹ֧ ֞עּו מְׁ תִָָֿֿ֣֣ש  ע  ַֽ ָֿ֣ר  ּו ע  מְׁ ָֿ֣ש  י ַב  יְׁ ל־ֹא֨ ָֿ֣כ  י ִָֿ֣לָ֔ ַנֵחם֙ ָֿ֣מְׁ ֵָֿ֣א ין ִני יָֿ֣א ָ֗ ִָֿ֣כָ֥ שּו ָֿ֣ש ָ֔ ֙ י
ֿה ִשַָָָֿֿ֑֣֣את   א ָָֿֿ֣֣ת ָֿ֣א ֵָֿ֣הֵבָָָֿֿ֥֣֣ית ָֿ֣ע  ר   יָּ֥וָֿ֣כ ָָֿֿ֣֣ת ָֿ֣יֹום־ק  הְׁ ִיַֽ ִני׃וְׁ ָֹֿ֣מַֽ

אָֿ֣כ ָֿ֣ ב()כ ֹ֨ ב ת  ָֿ֣ת  ע  פ ָֿ֣ל־ר  עֹוֵל לָֿ֣ל ָָֿ֣֔םָֿ֣לְׁ ֙יךָֿ֣֙וְׁ ָָֿ֥֣נ  ָ֑יָֿ֣מֹוַָֿ֣כֲאש  ע  ש  ל־פְׁ יַָֿ֣ע לָֿ֣כ  ִָֿ֣ל  ת  רָֿ֣עֹוַלֶ֛לְׁ
ֹות י־ַרבָ֥ ֹחַת ִָָֿֿ֣֣כַֽ יַָֿֿ֣דַָֿ֣אנְׁ ִלִבָ֥ ַֽי׃יָֿ֣וְׁ  ּו 

 

 ב
יבֵאיכ ָֿ֣ א() ִע֨ ֹובְָָֿֿׁ֣֣הָֿ֣֩י  ת ַאפ  יָֿ֣֙א  ֲָֿ֣אֹדנ  יךָֿ֣ ָֿ֣ת־בַָֿ֣׀ ִל  ֹוןִָֿ֣השְׁ ץָֿ֣תִִָֿ֣מש ָָֿֿ֣֣־ִציָ֔ ר  תפְַָֿׁ֣מִ֙יםָֿ֣֙א ָ֔ ר  ָֿ֣א  

לֹא־ז ַכָָֿ֥֣ ֵאָ֑לָֿ֣וְׁ ר  ֹו׃ל  יוָֿ֣בְָֿׁ֣רֲָֿ֣הֹדם־ַרגְִָֿׁ֣ישְׁ ָֿ֣יָֹ֥וםַָֿ֣אפַֽ
יָֿ֣לַָֿ֣֨בִָֿ֣ ב() לֵָֿ֣אִ֚תָֿ֣לאעֲָֿ֣אֹדנ   ַמָ֗ א[ָֿ֣ח   ֹ ל ֹותכ ָָֿֿ֣֣]וְׁ א  בָֿ֣ל־נְׁ סָֿ֣בְַָָֿֿׁ֣֣יֲעֹקָ֔ ַרֹ֧ בְָֿׁ֣ה  תֶָֿ֛֣ע  יָֹֿ֣וִָֿ֣מבְָֿׁ֣ר  ֵרָ֥ צְׁ

הּוֿד  ָֿ֣תבַָֿ֣ ץִָֿ֣חֵלִָָֿ֥֣הִּג ָָֿֿֿ֣֣ה־יְׁ ָ֑ר  א  כ  ָֿ֣יַעָֿ֣ל  ל  ׃ָֿֿ֣הלַָֿ֣ממְׁ יה  ַֽ ר  ש  ָֿ֣וְׁ
ַַָֽֿֿ֣ד ָּֿ֣ג ָֿ֣ ג() ף ָֿ֣עָֿ֣ב  ֵאָָֹֿ֣֔כֳִָָֿֿ֣֣֚חִרי־ַאָ֗ ר  ןִָֿ֣ישְׁ ר  ִמינ ֹוִָֿ֣מפְָָֿֿׁ֣֣יבלֵָֿ֣הִשָָֿ֥֣לָֿ֣ק   ֹורָֿ֣יְׁ חֶ֛ ָ֑בא  ַע רָֿ֣בְַָֿׁ֣ויִֵָָֿֿ֣֣נ יָֿ֣אֹוֵי

ֿהַיֲעֹקבָֿ֣֙כְָֿׁ֣בְָֿׁ֣ ב ָ֔ ה  ַֽ כְֵָָֿֿׁ֣֣א שָֿ֣ל  ִבַָָֽֿֿ֣֣ל  ֿהא  ָֿ֣׃יבס 
ָֿ֣

                                                 
ואח"כ  הראו את עצמם כאילו מרחמים על ישראל .המה רמוני. לאותם שמראים עצמם כאוהבים .קראתי למאהבי (יט)

 .נפשםלהשיב את כדי  .וישיבו את נפשםאו הרגו אותם בעצמם. הסגירו אותם לידי הכשדים 
)חולין פ"ג מ"ג( ותנן )סנהדרין פ"ז( ומדליק את  בני מעיה ונחמרוכווצו ויש בלשון משנה נפלה לאור  .חמרמרו)כ( 

 .ירבתי לדבר ה'זה הגיע לי לעונש על שס .כי מרו מריתי. את בני מעיו וחומרתהפתילה וזורקה לתוך פיו ויורדת לתוך מעיו 
בבית  כמותסרסהו ודרשהו:  .בבית כמות. חוצה למצוא אוכל נהרגו על ידי חרב וגם הם מתו היוצאים .מחוץ שכלה חרב

ר, ונא' )ירמיה יד יח(  בֶּ ֶּ ֶדה־ִאםכמו המתים בבית מרעב ומד  ָ ה ַחְלֵלי ָיָצאִתי ַהׁשּ ֲחלּוֵאי ־ְוִהּנֵ ה ּתַ אִתי ָהִעיר ְוִהּנֵ ֶחֶרב ְוִאם ּבָ
 .ָעבָר 

ובישרת את יום פורענות הגוים,  קראת. כבר הבאת יום קראת. שמחו על הרעה שעשית ליששו כי אתה עשית.  (א)כ
 .ברעה .יהיו כמוניולכן בעינינו נחשב כאילו כבר הבאת אותו יום בו 

ְפִריז י( עשה להם ל' )ירמיה יו .ועולל למו. ם לפניךיהנותופקדו עויו וירזכיי .תבא כל רעתם לפניך (כב)  .ַמֲעָלָליו ּכִ
ַמִים( מה יח"א מיאפיל כד"א ) .איכה יעיב )א( ָ רוּ  ְוַהׁשּ  .שרפרף מרגלותיו וזה בית המקדש .הדום רגליו. ָעִבים ִהְתַקּדְ
. הוריד אותם מגדולתם כמו חלל ממלכה ושריה .השפילם לארץ .הגיע לארץ. לשון נוה ,בתי יעקב .נאות יעקב (ב)

ֶהָאמ ר המחלל מעשר שני בל' חז"ל, פי' מעביר את הקדושה על המעות, ונמצא שהמעשר ירד מקדושתו, ונא' )יחזקאל כח ט( 
ה  ל ִהים ָאִני ִלְפֵני ה ְרֶגָך ְוַאּתָ ַיד ְמַחְלֶליךָ ־ָאָדם ְול אּת אַמר אֱֹ , פי' ביד האויב שיוריד אותך מגדולתך, ונא' )יחזקאל כד ֵאל ּבְ

י־ֶאת ְמַחּלֵל ִהְנִניכא(  ׁשִ ֵרי ק ֶדשׁ  ַוֲאַחּלֵל, ונא' )ישעיה מג כח( ִמְקּדָ  .ש ָ
ישראל גדע, אבל את  פר או שעיר שנגדע קרנו, אינו יכול להלחם נגד הזאב. את קרן .גדע בחרי אף כל קרן ישראל (ג)

. וי"מ בעד בניוולא נלחם שיב אחור ימינו . הקב"ה ההשיב אחור ימינו. ֶקֶרן ָצָרִיךְ  ֵהִריםקרן האויב הרים כ"ש )איכה ב יז( 
 השיב אחור ימינם של ישראל מלשלוט על אויביהם.
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 5 מגלת איכה

ךד ָָֿֿ֣֣ד() ָֿ֣כְְַָָֿֿֿׁ֣֣ר֨ ֹו ת  בַקשְׁ ָֿ֣כְָָֿֿׁ֣֣בִנצ  ָָֿֿ֣֣אֹוֵיָ֗ ִמינֹו֙ ַֽיַָֿ֣יְׁ ַָֿ֣וַֽ ר גצ ָ֔ ַָֿ֣מֲחַמֵדָֹֿ֣כ ֲָָֿֿ֣֣הֹרָ֔ ָֿ֣בְָֿׁ֣ל ִָ֑ין לָֿ֣֙י־ע  ה  ֹא֨
ַפָָֿ֥֣תבַָֿ֣ ֹוןָֿ֣ש  תַָֽֿ֣כ ְָָֿֿֿ֣֣ך־ִציָ֔ שֲָֿ֣חמ  ָֹֿ֣ו׃ֵא 

ֿהָֿ֣ה() י ֨ ָֿ֣כְָֿׁ֣ ֲאֹדנ  יָֿ֣ה  לָֿ֣בִַָֿ֣ל ָֿ֣אֹוֵיבָֿ֣֙בִָֿ֣׀ ֵאָ֔ ר  תעָֿ֣֙כ ָֿ֣לַָֿ֣עִָֿ֣ישְׁ ִָֿ֣שֵח  יה  נֹות ָ֔ מְׁ ָ֑יוִָֿ֣מבְָָֿֿׁ֣֣ל־ַארְׁ ר  צ 
בָֿ֣֙בְָֿׁ֣ ֙ר  ֿהתבַַָֿ֣וי  ָ֔ הּוד  ַָֽֿֿ֣הֲאִני  ָֿ֣תַָָֿֿ֣֣־יְׁ ָֿ֣׃ֿהַוֲאִני 

סָֿ֣כַָָֿֿ֣֣ו() ֹמ  תּגַַָֿ֣וַיחְׁ ִָֿ֣שֵח  ֹו ָֻֿ֣שכָ֔ ִָֿ֣שכַָֹֿ֣֨מֲעֿדָָָֿֿ֑֣֣ן֙ הו  ָֹֿ֣ו ָֿ֣בְָֿׁ֣ החָֿ֣יְׁ ָֿ֣מֹוֵע ֿד׀ ַשב ִָָָֿֿ֣֣֔ציֹון֙ ץַָֿ֣ויִָָֿֿ֣֣תוְׁ ַאָ֥ נְׁ
ךָֿ֣ בְָֿׁ֣ ל  ָ֥ ֹוָֿ֣מ  ן׃ַָֿ֣זַַֽעם־ַאפ  ֹכֵהַֽ ָֿ֣וְׁ

ֲָֿ֣אֹדנ  יָֿ֣ז() ח בְָֿׁ֣ ז ַנ֨ ִָֿ֣מזְׁ ד ָֿ֣׀ ִָֿ֣מקְׁ ִָֿ֣נֵא ר ּגִָֿ֣חֹו֙ ִָֿ֣הסְׁ ֹו ָֿ֣בְָֿׁ֣שָ֔ בַיֿדיר֙ תָֿ֣־אֹוֵיָ֔ ָָֿ֑֣חֹוֹמ  נֹות  מְׁ ַָֿ֣ארְׁ יה 
ֹולָֿ֣נ תְָֿׁ֣ הו  הָֿ֣כְָֿׁ֣יתבֵָֿ֣נָּ֥וָֿ֣בְָֿׁ֣קֶ֛ ֿד־יְׁ ָֿ֣׃יָֹ֥וםָֿ֣מֹוֵעַֽ

בח ָָֿֿ֣֣ח() הו  הַָֿ֣ש֨ ִחיתָֿ֣֙חֹוַמ ת יְׁ ַהשְׁ ָֿ֣לְׁ ֿהתבַָָֿֿ֣֣׀ ֹוןָֿ֣נ  ט  יבָֿ֣־ִציָ֔ וָֿ֣לֹא־ֵהִשָ֥ ַעֵָֿ֣לָָֹֿ֑֣וִָֿ֣מבַָֿ֣י ֿד ָָֿֿ֣֣ק ָ֔
ֿהֲאב ַָֿ֣וַיַֽ חֹומ   לָֿ֣וְׁ ָָָֿֿ֥֣֣ל־ֵחָ֥ ד  לּו׃ַיחְׁ ַֽ ל  ָֿ֣וָֻֿ֣אמְׁ

ָֿ֣ב ָֿ֣בְָֿׁ֣ט ָָֿֿ֣֣ט() ּו ִָֿ֣אַבָָֿ֥֣ע  יה  ָ֔ ר  ע  ץָֿ֣֙שְׁ ֙ר  ִשַב ָָֿֿֿ֣֣דא  כ ָֿ֣֨רָֿ֣בְָֿׁ֣וְׁ ַָֿ֣מלְׁ ָ֑יה  ָֿ֣בִַָֿ֣ריח  יה  ר   ש  ֵָֿ֣א יןָּֿ֣גֹויִָֿ֣הָֿ֣וְׁ ם֙
ֿה ָ֔ בִָּֿ֣גַָָֿֿ֣֣תֹור  ַֽה׃ם־נְׁ הו  ז ֹוןֵָֿ֣מיְׁ ּוָֿ֣ח  אָ֥ צְׁ ָֿ֣לֹא־מ  יה  ָֿ֣יא ֶ֕
ָֿ֣ י() ץִָֿ֣ידְׁ א  ר  ָֿ֣ל  ֨בּו ָֿ֣בֵַָֿ֣ישְׁ ֵנ י ִָֿ֣זקְׁ ֙ פ ָֿ֣תמּו ָֿ֣ע  ּו ֱעל  ַֽ ָֿ֣ה  ֹון גְָֿׁ֣־ִציָ֔ םָֿ֣ח  ַָֿ֣על־רֹאש ָ֔ ַָֿ֣שִקָָֿ֑֣ר֙ ּו יםָֿ֣ר 
יֿד ןָֿ֣בְָֿׁ֣הֹוִר  ץָֿ֣֙רֹאש ָ֔ ֙ר  א  תתּוָֿ֣ל  ִָָּֿֿ֣֣וֹל  ל ַָֽֿ֣ רּוש  ָֿ֣ם׃יְׁ
ָֿ֣בַָֿ֣כ ָָֿֿ֣֣יא() ָֿ֣֨לּו ֹותדְׁ ע  ַפ ָָֿֿ֣֣מ  ִָֿ֣נשְׁ י ֵָֿ֣מַעָ֔ ּו ר  מְׁ ֳָֿ֣חַמרְׁ ָֿ֣כְָָֿֿׁ֣֣ךָֿ֣ ֵעיַני֙ ץ֙ ֙ר  א  ַָֿ֣על־ש  ָֿ֣בֵָֿ֣ל  י רָֿ֣ב ִָֿ֣דָ֔

ֵט ף ָֿ֣יֵָֿ֣בַָֽֿ֣־ַעִמָָֿ֑֣תבַָֿ֣ קָֿ֣בִָָֿֿ֣֣ע  יֹוֵנָ֔ ֹחב ָֿ֣עֹוֵללָֿ֣֙וְׁ ַֽֿהָֹֿ֣ותרְׁ י  ָֿ֣׃ִקרְׁ

                                                 
. ימינו נטויה לזרוק את החץ ינונצב ימ. לכך נכתב בלשון דריכה הכופף את הקשת נותן עליה את רגלו, .דרך קשתו (ד)

 .שפך חמתו שהיא כאש .שפך כאש חמתולעברנו. 
צער  .תאניה ואניה. ה בכנסת יהודהב   רְ ה   .וירב בבת יהודה. של עם ישראל. ומבצרי של בת ציון. .ארמנותיה (ה)
 .ויללה
הסרת הדבר ממקומו )ר' יונה ן'  ; ענין החמס . הסיר את בית המקדש מעל פניו בנקל, כמו התולש ירק בגןויחמוס (ו)

, וקרה לו סוכה, לדמותו לסוכת גן. במקומות רבים בכתובים נמשלו ישראל לכרם או לגן ונאמ' )ירמיה יא מעונתו .שכוגאנח(. 
ר ָעַלִיְך ָרָעה ַוה'יז(  ּבֶ ָתְך ּדִ ֵטַע או  ת ַהּנו   שורשים(.. וימאס )רד"ק וינאץ. השכיח. שכחהמקדש. בית  .שחת מועדו. ְצָבאו 

. קול האויבים השמחים והמהללים את אליליהם נשמע כיום מועדקול נתנו בבית ה' הרחיק והשליך מלבו.  .נאר (ז)
 למרחוק כמו קול השמחה והשיר ביום חג.

לַ ־ְוָנִטיִתי ַעלכשם שיש קו של בנין, כך יש קו של חורבן כ"ש )מ"ב כא יג(  .נטה קו (ח) ן ם ֵאת ָקו ׁש ְמריִ ְירּוׁשָ ו 
ק ֶלת־ְוֶאת ית ַאְחָאב ּוָמִחיִתי ֶאת ִמׁשְ לַ ־ּבֵ היפך מ"ש  .לא השיב ידו מבלע. ת הוּ ו־ָעֶליָה קַ  הְוָנטָ ונא' )ישעיה לד יא(  םיִ ְירּוׁשָ

יב ַאּפו  )תהלים עח לח(  ה ְלָהׁשִ ; נראה כי נקרא כך ע"ש שאנשי הצבא עומדים  . חומה נמוכהחיל. מהשחית .מבלע .ְוִהְרּבָ
 די להלחם באויבים הצרים על העיר.עליו כ
יהיפך מ"ש )תהלים קמז יג(  .אבד ושבר בריחיהה' איבד ושיבר.  אבד ושבר. (ט) ק־ּכִ ָעָרִיךְ  ִחזַּ ִריֵחי ׁשְ לא  .אין תורה. ּבְ

 .מורה הוראהנותר להם 
עשוי משערות העז או שאר . שק הוא לבוש פחות, עב וקשה, ילבשנו בעת הצער והאבל. והוא חגרו שקיםישתקו.  .ידמו (י)

בהמות כ"ש )תורת כהנים על ויקרא יא לב( אין לי אלא שק העשוי מן העזים, העשוי מן החזיר ומזנבה של פרה מנין וכו'. 
 ובפירש"י )שבת דף ס"ד ע"א( שק, עשוי ללבוש רועים, וצ"ע מנין לו.

 מקור הנפעל. ףטֵ עָ הֵ בְּ . כמו ףטֵ עָ בֵּ  . ל' חולשה קיצונית, קרובה לעילפון.בעטף (יא)
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ִאמָֹֿ֣ יב() ַָֿ֣אֵי ָֿ֣ת ָֿ֣לְׁ ּו רָ֔ אמְׁ ַֹֽ ָֿ֣י ָֿ֣בְָֿׁ֣ג  ָֿ֣ד ָָֿֿֿ֣֣הם֙ ִַָ֑֣ין י  ָֿ֣ו  תְָֿׁ֣ן ַַָֽֿ֣עטְִָֿׁ֣הַֽ ָֿ֣כ  ָֿ֣בִָֿ֣פ  ם ֙ ל ל  ֹחב ָֿ֣ח  ירָָֿֿ֣֣תֹורְׁ ִעָ֔
תַָֿ֣בְָֿׁ֣ יקִָֿ֣אמַָֹֿ֣נפְָָֿֿׁ֣֣ךָֿ֣ ֵפ ִָֿ֣השְׁ ל־ֵח  םָֿ֣א  ַָֽֿ֣ש ָ֔ ָֿ֣ם׃ת 

ֿהָֿ֣יג() ַֽ ךָֿ֣ מ  ַלִַָָָֿֿ֣֣֔הבַָָֿֿ֣֣ךָֿ֣ ָֿ֣־ל ָָֿֿ֣֗המ ֲָֿ֣אַֿדָָֿֿ֣֣מ  ֿהָֿ֣־ֲאִעיֵד֞ ּוש  ר  ָֿ֣יְׁ ָֿ֣מ  ֿהת֙ ֿהָָֿ֣֔ם ו  ךָֿ֣ ־ל ַָֿ֣אשְׁ ַָֿ֣וֲאַנֲַֽחֵמָ֔ ָֿ֣ך֙
ֶָֹֿ֛֣ולָֿ֣כַָֿֿ֣דָָֿ֥֣י־ג ָֿ֣־ִציָֹ֑וןִָֿ֣כַָֽֿ֣תבַָָּֿֿ֣֣וַל תתבְָֿׁ֣ ךָֿ֣ ָֿ֣םִָֿ֣שבְָֿׁ֣י  פ ֵָָֿֿ֣֣ר  יִָֿ֣ירְׁ ךָֿ֣ ִמָ֥ ַֽ ָֿ֣׃א־ל 

בִָֿ֣ יד() ִיךָֿ֣ נְׁ ךָֿ֣֙ש  ָָֿֿ֣֣יַאָ֗ ת ָֿ֣ח  זּוָֿ֣ל  אָֿ֣וְׁ א־גִָֿ֣וְׁ ַֹֽ ל לָֿ֣וְׁ ּוַָֿ֣על־ֲעוֵָֹֿ֣פָ֔ ִש ֵָָֿֿ֣֣נ ַֽךָֿ֣ לָ֥ ה  בָֿ֣שביתךָֿ֣יבלְׁ [ָֿ֣ךָֿ֣ ּוֵתָ֑]שְׁ
ךָֿ֣ ַוי  ָֿ֣ ֹותֱָֿ֣חזּוָֿ֣ל ָ֔ אָ֥ ים׃ש  ַָָֿֿ֣֣משְׁ אָּֿ֣וַמדּוִחַֽ ָֿ֣וְׁ

פְָֿׁ֣ טו() ַֽ ַל ִיךָֿ֣ ס  ָֿ֣ע  ָֿ֣כ ַָֿ֣פָֿ֣֙כַָָֿֿ֣֣֨קּו בְִָֿׁ֣ים֙ ךָֿ֣ ָֿ֣ל־ֹע  ר  ָ֔ ָֿ֣ד  ֵַָָֽֿֿ֣֣רי ַָֿ֣על־ַב ָֿ֣ש  ם ָֿ֣רֹאש ָ֔ ִנ עּו ַָֿ֣וי  ֙ קּו ָֿ֣תרְׁ
ִָֿ֣ ָ֑ ל  רּוש  ֹ אתיְׁ ַָָֹֽֿֿ֣֣םֲָֿ֣הז י ירָֿ֣ש  ִעָ֗ רּוָֿ֣֙כְָֿׁ֣ה  פִִָָֿֿ֣֣ל יַלתאמְׁ כ ָֿ֣יָֹ֔ ֹושָֿ֣לְׁ ש  ץ׃יָֿ֣מ  ר  ַֽ א  ָֿ֣ל־ה 

ַל ִיךָֿ֣ פ ָֿ֣ טז() םָֿ֣֙כ ָֿ֣פִָָֿֿ֣֣֨צּוָֿ֣ע  ִיךָֿ֣ יה  ַבָ֔ יְׁ ַָֿ֣֙וַיַָֽֿ֣ל־ֹא  קּו רְׁ ַֽ ּוָֿ֣בִָֿ֣ש  ר  מְׁ ןָֿ֣א  קּו־ֵשָ֔ ַָָֿ֑֣חרְׁ נּוַָֿ֣א ךָֿ֣ ל  ָֿ֥הָֿ֣עְׁ ָֿ֣ז 
קִָֿ֣ א ָּֿ֣וִַָֿ֣היֶֹ֛וםָֿ֣ש  ָ֥ צ  ינּו׃יֻנ הּוָֿ֣מ  ִאַֽ ָֿ֣נּוָֿ֣ר 

ֿה יז() ש ֨ הֲָֿ֣אש  ָָֿֿ֣֣ע  הו   םָֿ֣בִָֿ֣יְׁ תַצ ָֿ֣רָֿ֣ז מ ָ֗ ר  מְׁ ֲָֿ֣אש  ָֿ֣עָֿ֣א  ֿד ָָֿֿֿ֣֣הרִָֿ֣צּו  ָֹֿ֣ו֙ יֵמי־ק ָ֔ אִָֿ֣מַֽ  ֹ ל סָֿ֣וְׁ ַר  םָֿ֣ה 
ַשַמ ָֿ֣ ָ֑לַָֿ֣ויְׁ מ  בח  ִיךָֿ֣֙אֹוֵיָ֔ ַל֨ ִיךָֿ֣ ָָֿֿ֣֣חָֿ֣ע  ַֽ ר  ןָֿ֣צ  ר  ָ֥ יםָֿ֣ק  ָֿ֣׃ֵהִר 

ָֿ֣
ָֿ֣

                                                 
 . במותם בחיק אמם.השתפך נפשםב (יב)
. ל' הגדה מה אעידךולהעידך שבאה להם רעה כרעתך )רד"ק שורשים(. ד"א איזו אומה אוכל להראותך  .מה אעידך (יג)

ה לך מה אשו. לומר לך מה תתמה על שברך הלא אף לאומה פלונית אירע כמותך .ומה אדמה לך .ודיבור, פי' מה אומר לך
ֲהֵתיְטִבי , כמו שאמר נחום לנינוה )נחום ג( הם לו םתנחומי ,כשבאה צרה על אדם אומר לו אף בפלוני עלתה כך .ואנחמך

ן  ִביוגו' ִמּנ א ָאמו  ֶ ָלה ָהְלָכה ַבׁשּ ם־ִהיא ַלּג  וגו', וגם את מצרים ניחם יחזקאל במפלתו של אשור )יחזקאל לא( ונא' )יחזקאל  ּגַ
ָתם יִ לב לא(  . גדול כים, שלא ניתן למדוד. ד"א שברך גדול כשבר מי הים בזמן כי גדול כים שברך. ְוִנַחם ְרֶאה ַפְרע האו 

 הסערה )תרגום(.
ָכלל' )איוב א כב(  דברים שאין בהם טעם .שוא ותפל (יד) ב ְול א־ז את ל א־ּבְ ְפָלה ָנַתן־ָחָטא ִאּיו  , פי' לא טען ֵלאל ִהים ּתִ

ן ָרִאיִתי ִתְפָלהא טעם, ונא' )ירמיה כג יג( כי הקב"ה עושה דבר לל  ּוְנִביֶאיָה ָטחּו ָלֶהם, ונא' )יחזקאל כב כח( ּוִבְנִביֵאי ׁש ְמרו 

ֵפל ְוא ,ּתָ ָזב ,ח ִזים ׁשָ ר ה'וַ  לא ֱִֹהים,א ְמִרים ּכ ה ָאַמר ֲאד ָני  ,ְוק ְסִמים ָלֶהם ּכָ ּבֵ ֵפלופירוש  ל א ּדִ חומר שאין טיט מעורב בו  ּתָ
י ֶאתאינו מעובד כל צרכו והוא נמס מאליו בבוא עליו הגשם, כ"ש )יחזקאל יג יד( יפה ו ר־ְוָהַרְסּתִ יר ֲאׁשֶ ם־ַהּקִ ֵפל ַטְחּתֶ ונא'  ּתָ

מ ר ֶאל)יחזקאל יג יא(  ֵטף ,ְוִיּפ ל ,ָטֵחי ָתֵפל־אֱֹ ם ׁשו  ׁשֶ ; ד"א לא גילו  וךהוכיחלא גילו את עוונך ולא  .ולא גלו על עונך. ָהָיה ּגֶ
ה)ירמיה ג כב( שר משובותיך לשון ילי .להשיב שבותךאת העונש הצפוי לך על עוונך. לך  ָבִבים ֶאְרּפָ ִנים ׁשו   ׁשּובּו ּבָ

 .הדיחוך מעליאשר בם  .ומדוחים .נבואות משאות.וי"מ להשיב אותך בתשובה.  ְמׁשּוב ֵתיֶכם
ַחר( הכו כף על כף כסימן של צער כ"ש )במדבר כד י .ספקו עליך כפים (טו) ָלק ֶאל־ַוּיִ ְסּפ ק־ַאף ּבָ ְלָעם ַוּיִ יו־ֶאת ּבִ ּפָ . ּכַ
ב־ִאם. כ"ש הקב"ה לשלמה )מ"א ט( שרקו ם ׁשו  בּון ַאּתֶ ׁשֻ ַתי ֻחּק ַתי ּתְ ְמרּו ִמְצו  ִית ־ְוֶאת וגו' ּוְבֵניֶכם ֵמַאֲחַרי ְול א ִתׁשְ ַהּבַ
ר ָני ֲאׁשֶ ּלַח ֵמַעל ּפָ ִמי ֲאׁשַ י ִלׁשְ ּתִ ׁשְ ָרק ע ֵבר ָעָליו ִיׁשּ ם־לכָּ  וגו' ִהְקּדַ . כן דרך המתבונן על אסון להניע ראשו ויניעו ראשם .ְוׁשָ

כלילא. במקרא  . הכוללת כל יופי. ד"א מוכתרת ביופי, כתר בל' ארמיתכלילת יופישאמרו עליה.  .שיאמרומרוב השתוממות. 
 ק הבא תגובת האויבים השמחים ומלעיגים.זה תגובת הכאב והתימהון של עוברי הדרך מול חורבן ירושלים, ואילו בפסו

)סנהדרין דף  בפיהם מה שלא ראו בעיניהםשאמרו )המרגלים( מפני מה הקדים פ"ה לעי"ן מפני  .פצו עליך פיהם (טז)
 . דרך לעג.שרקו פתחו.. פצוק"ד ע"ב ופירש"י, א"ר(. 

יכ"ש )ירמיה ד כח(  .עשה ה' אשר זמם (יז) י ַזּמ תִ ־ַעל ּכִ ְרּתִ י ְול אִדּבַ ה־י ְול א ִנַחְמּתִ ּנָ . השלים בצע אמרתו. ָאׁשּוב ִמּמֶ
י־ְיַבצַּ גזרתו ל' )ישעיה י יב(  ל־ַמֲעש ֵ ה' ע ְוָהָיה ּכִ שכתב אשר גזר מימי קדם  .אשר צוה מימי קדםפירש"י יגמור.  הוּ ֶאת־ּכָ

י( יח ויקרא כובתורה ) ַבע ַעל ְוָיַסְפּתִ ָרה ֶאְתֶכם ׁשֶ  .ַחּט אֵתיֶכם־ְלַיּסְ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%9B%D7%95
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ִָֿ֣לב  ָֿ֣ יח() ַעָ֥ק ָָֿ֑֣צ  ל־ֲאֹדנ  ָֿ֣א  ָֿ֣חֹוַמ תם יִֿדָֿ֣תבַָָֿֿ֣֣י ָֿ֣הֹוִר֨ יֹון ָֿ֣כַָֿ֣־ִצִ֠ ִָֿ֣דַָּֿ֣נ ָֿ֣י ָֿ֣יֹומ  םַָֿ֣חל ה֙ ע  מְׁ
ֿה ל  יְׁ ַלָ֔ ל־תִָָֿֿ֣֣ו  ךָֿ֣ ּוגִַָֿ֣נ יָֿ֣פתְַָֿׁ֣אַֽ ָֿ֣׃־ֵעיֵנַַֽֽךָֿ֣ תםָֿ֣בַָֹֿ֣ד ַָֿ֣אל־תִָָֿֿ֣֣תָֿ֣֙ל ָ֔
ּנִָֿ֣ יט() ָֹֿ֣ר  ּוִמי׀ ֿהַלָָֿ֣֗]בַָֿ֣בלילָֿ֣יָֿ֣ק  ל  ֹותיְׁ ֻמרָ֔ רֹאשַָֿ֣֙אשְׁ ָֿ֣֙יָֿ֣כִַָֿ֣כ ִָֿ֣שפְָָֿֿׁ֣֣[ָֿ֣לְׁ ֵנ יָֿ֣חָֿ֣פְָֹֿׁ֣נ כַָָֿֿ֣֣ךָֿ֣ ִָֿ֣יםִָֿ֣֙לֵבַָָֿ֣֔מ

יֵָֿ֣אל  יוָֿ֣כַָֿ֣ ִאֹ֧ ָ֑יָֿ֣שְׁ ֙פ ִָָֿֿ֣֣יךָֿ֣ ַפֲָָֿ֣֗אֹדנ  ִיךָֿ֣ ַעל־נ  ַלָ֔ ֹול  ֲעטּוִפָָָֿֿ֥֣֣שָֿ֣֙עַֽ ע  ביםָֿ֣בְָֿׁ֣ה  אשָֿ֣כ ָֿ֣בְָָֿֿׁ֣֣ר  ָֹ֥ ֹותר ָֿ֣׃ל־חּוצַֽ
ֵא ֿה כ() ַהִבָָָֿֿ֣֣֔רְׁ ַֽ הָֿ֣֙וְׁ הו  ֿהיְׁ ת ָָֿֿ֣֣יט  יָֿ֣עֹוַל לְׁ ִמ  ָָֹֿֿֿ֣֣הָֹֿ֣כָָֿ֑֣לְׁ נ ֿהִאם־ת לְׁ ִש ָָֿֿ֣֣אַכ֨ י םָֹֿ֣֙עלְָֿׁ֣יםָֿ֣פִָֿ֣נ  ֵל יָֿ֣רְׁ
ֵרִֶָֿ֛֣טפָֻֿ֣ יםִָֿ֣אם־ֵיה  ַדָָֿ֥֣בְָָֿֿׁ֣֣גִחָ֔ ִבַָֽֿ֣שֲָֿ֣אֹדנ  יָֿ֣כִָֹֿ֣מקְׁ נ  ןָֿ֣וְׁ ָֿ֣יא׃ֵהָ֥

כְָֿׁ֣ ()כא ָֿ֣בְָֿׁ֣ש  ן ז ֵקָ֔ ַָֿ֣נ ַערָֿ֣וְׁ ץָֿ֣חּוצֹות֙ א  ר  ָֿ֣ל  ָּֿ֣ובַָּֿ֣וֹלַתָָֿ֥֣ת֨בּו ָֿ֣נ פְָֿׁ֣י י ָֿ֣ב ָֿ֣חּוַר  ּו בל  ָ֑ר  ַר֙גְָָֿֿׁ֣֣ח  ָֿ֣֙ה  ָֿ֣ת 
ַב ָָֿֿ֣֣ךָֿ֣ י ֹוםַָֿ֣אפ ָָֿ֣֔בְָֿׁ֣ ת ָֿ֣ט  ת ָֿ֣חְׁ לְׁ ַֽ מ  אָֿ֣ח  ָֹ֥ ָֿ֣׃ָֿ֣ל

ָֿ֣כְָֿׁ֣תִָֿ֣ כב() א֩ ר  ָֿ֣מֹוֵע ֿדקְׁ גָֿ֣֨יֹום ָֿ֣מִָֿ֣מְׁ יבס ָּֿ֣וַרי֙ ֶֿ֛הִָֿ֣בָ֔ י  ָֿ֣ה  א ָֹ֥ ל ַָֿ֣אף ָֿ֣בְָָֿֿׁ֣֣וְׁ ָֿ֣פ ָֿ֣יָֹ֥ום הו  ה ִל יטָֿ֣־יְׁ
יֿד ִרָ֑ ש  ר־ִטַפָָָֿֿ֥֣֣וְׁ תֲִָֿ֣אש  ִרִב ָֿ֣חְׁ ִבָָֿ֥֣יתִָֿ֣יָֿ֣וְׁ ַָֽֿ֣יָֿ֣כִָֿ֣יָֹֿ֣איְׁ ָֿ֣ם׃ל 

 

 ג
ֲָֿ֣֙אִנ ָֿ֣ )א( ַָֿ֣הּג  א  ָָֿֿ֣֣רָֿ֣֙ב ָֿ֣י ָֿ֣בְֳָֿׁ֣עִנָָָֿֿֿ֣֣֔הר  בְָָֿֿׁ֣֣טב ֵָֿ֣ש ָֿ֣י תַָֽֿ֣ע  ָֿ֣ר  ַהֶָֿ֛֣אֹוִתָָֿ֥֣ ()בֹו׃ ָֿ֣נ  ךָֿ֣ ָֹֿ֣חָָָֿֿ֥֣֣ךָֿ֣ ַוֹיַל ָָֿֿ֣֣גי ָֿ֣ש 

ֹור׃ָֿ֣ לֹא־אַֽ ֻשִֶָֿ֛֣בָָָֿֿ֥֣֣ךָֿ֣ ַא ָָֿֿ֣֣)ג(וְׁ ֹום׃ֹוָֿ֣כ ָֿ֣י ֿד ָָֿֿ֣֣ךָֿ֣ ַָֿ֣יֲהֹפָָָֿֿ֥֣֣ביָֿ֣י  ָֿ֣ל־ַהיַֽ
ִריָֿ֣֙בְָָֿֿֿׁ֣֣הל  ָֿ֣בִָָֿֿ֣֣)ד( עֹוִרָָָֿֿ֣֣֔ש  ִָֿ֣שַב ָֿ֣וְׁ ַָֽֿ֣י מֹות  ַָֿ֣עצְׁ ָֿ֣ר ָָֿ֥֣ב ָָֿֿ֣֣)ה(י׃ ַלֶָָֿֿֿ֛֣֣הנ  ַָֿ֣ויַָֿ֣ע  ָָָֹֿֿ֥֣֣ף ַָֿ֣ק ָֿ֣י ָּֿ֣ותְָֿׁ֣ר ֿהאש ַֽ א  ׃ָֿ֣ל 

ם׃ֵמֵתִָָֿ֥֣ניָֿ֣כְָֿׁ֣יםָֿ֣הֹוִשיַב ַָֿ֣מֲחַשִכָָֿ֥֣בְָֿׁ֣ ()ו ַֽ ָֿ֣יָֿ֣עֹול 
ָֿ֣

                                                 
בת . אל תפסיק מלבכות. אל תדוםפוגה. ה .פוגת . של עוללים ויונקים האמורים לעיל )פסוקים יא, יב(.צעק לבם (יח)
ַבת ָהַעִיןונקרא גם  עיןהשחור  .עינך  יה ב יב(.)זכר ּבָ
 .כמו שאמרו רבותינו במסכת ברכותאשמורות ש והלילה נחלק לשל .אשמורותהרמת קול בשיר או בנהי. רוני.  (יט)

 את הילדים בהם טיפלו. .עוללי טפוחים הנשמע כדבר הזה. .אם תאכלנה נשים פרים וגו')כ( 

י )בראשית מז ל( מתו כמו שכבו.( א)כ ַכְבּתִ  .()א"ע ֲאב ַתי־ִעם ְוׁשָ

ֵני ּגּורוּ  )איוב יט כט( ל'עמים שאני מפחד מהם אותם . מגורי. קראת .תקרא (כב) ונא' )ישעיה סו ד(  ֶחֶרב־ָלֶכם ִמּפְ
 .לה אותםיבא האויב וכ ,דלתייפחתי וגיהילדים אשר ט .אשר טפחתי ורביתי אויבי כלם)א"ע(.  ָאִביא ָלֶהם ּוְמגּור ָתם

מדבר על צרת עצמו אלא על צרות הכלל, ובכל זאת יש כמה פסוקים בפרק זה  על הרוב אין הנביא .אני הגבר )א(
בשבט  של הקב"ה. .בשבט עברתו .אשר ראה עוני. ראה עני. שמתפרשים יפה גם על צרות אישיות שאירעו את ירמיה

ַער מּוָסר כִּ בשבט של כעס, ולא בשבט של מוסר שנא' בו )משלי כג יג(.  .עברתו ְמַנע ִמּנַ ֶבט ל א ָימּות, ַאל־ּתִ ֵ ּנּו ַבׁשּ י־ַתּכֶ
יל ּצִ ל ּתַ או  ְ ּנּו ְוַנְפׁשו  ִמׁשּ ּכֶ ֶבט ּתַ ֵ ׁשּ ה ּבַ ָלם, אבל כאן הוא אומר )בסמוך ו( ַאּתָ ֵמֵתי עו  יַבִני ּכְ ׁשִ ים הו  ּכִ ַמֲחׁשַ  .ּבְ

 דרך החושך לבוא אחריו אור, אבל חושכי, אין לו אור. .ולא אור חשךבחושך.  .חשך )ב(
 חוזר עלי להכותי. .י ישובאך ב)ג( 
 . מרוב מכותיו בלה עורי כבגד בלוי, ועצמותי נשברו.בלה בשרי ועורי שבר עצמותי )ד(

דהכא  ראש( אבל י"מ לעןעשב מר מאוד )ר' יונה ן' גאנח שורש  .ראשהקיפני.  .ויקף . קיר של בית כלא.בנה עלי)ה( 
ךָ  ְמַהּלֵךְ כִ ־ּוָבא ונאמר )משלי ו יא( ישׁ רֵ עניות ודלות כמו   .פי' צרה )שמות יח ח(. ת"א עקתא ותלאה .פי' מחסורך, ֵראׁשֶ

ִריםפסוקים אלה התקיימו בנביא עצמו שנא' )ירמיה לז טו(  ָ ְקְצפּו ַהׁשּ ית ־ַעל ַוּיִ ית ָהֵאסּור ּבֵ תו  ּבֵ ִיְרְמָיהּו ְוִהּכּו א תו  ְוָנְתנּו או 
י ָנָתן ַהּס ֵפר ּכִ ּו ְלֵבית־ְיהו  ֶלא א תו  ָעש   .ַהּכֶ

 כלאו אותי במקום חשוך, כמו מת בקבר. .במחשכים וגו'( ו)
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ָֿ֣בַַָֿֿ֣דָֹּֿ֧֣ג ָָֿֿ֣֣)ז( ֲָָֹֿ֥֣עִֿדֶָֿ֛֣ר ל ָֿ֣וְׁ ֵָֿ֣אֵצ ָֿ֣י ִָֿ֣הכְָֿׁ֣א ִתַָָֽֿֿ֣֣יֿדִבָָֿ֥֣א שְׁ ח  ָֿ֣נְׁ ִָֿ֣כ ַָּֿ֣ג ָֿ֣ )ח(י׃ ַעקָֿ֣֙ם זְׁ ָֿ֣א  ַת ַָֿ֣וֲאַשֵּוָָָֿֿ֣֣֔י ָֿ֣ש  םַָֿ֣ע
ַָֿֿ֣ד ָּֿ֣ג ָָֿֿ֣֣)ט(י׃ִָֿ֣תַָֽֿ֣ל ָֿ֣פִָֿ֣תְָֿׁ֣ כַָֿ֣רָֿ֣דְׁ תִָָֿֿ֣֣יתִזָָֿ֣֔ג ָֿ֣בְָָֿֿׁ֣֣יָֿ֣֙ר  ַָֽֿ֣יֹבַת ָֿ֣נְׁ ָֿ֣׃ֿהיִָֿ֣עּו 

ָֿ֣בְָֿׁ֣]ֲאִר ָָֿֿ֣֣אריהָֿ֣יִלָָָֿֿ֣֣֔הּואָָֿֿ֣֣֙בֹאֵרָָָֿֿ֥֣֣בֹד ָָֿֿ֣֣()י ת ָֿ֣י[ ִָֿ֣מסְׁ ים׃ ָָֿֿ֣֣()יאִרַֽ ַכָָֿ֥֣דְׁ ָֿ֣סֹוֵרֶָֿ֛֣ר  ַֽיְָֿׁ֣י ַָֿ֣וַֽ ִניֵָֿ֣ח ָֿ֣שְָֿׁ֣פַָֿ֣ר
ַמָָֿ֥֣ ם׃ָֿ֣ש  תֹוָָֿֿ֣֣֙ךָֿ֣ ַר ָֿ֣ד ָָֿֿ֣֣()יבִניָֹֿ֣שֵמַֽ ץ׃ר  ָֿ֣ט ָֿ֣מִַָֿ֣ניָֿ֣כַָֿ֣יֵבָָֿ֣֔צִַָֿ֣ויַַָָֿֿ֣֣קשְׁ ָֿ֣אַָֿ֣לֵחַֽ

יָֹֿ֣כִָֿ֣בְָָֿֿׁ֣֣יאֵָֿ֣֙הבִָָֿֿ֣֣()יג ָֿ֣בְָֿׁ֣ת ָָֿ֣֔לְׁ פ ֵָֿ֣נ ָֿ֣י ַָֿ֣אשְׁ ָֿ֣תַָֽֿ֣י ִי ( )ידֹו׃ ָֿ֣שְָֿׁ֣יתִָֿ֣ה  כ ָָֹֿֿ֣֣חקָֿ֣֙י גִָֿ֣ל־ַעִמָָֿ֣֔לְׁ ָֿ֣נְׁ םָֿ֣ינ ת  ָֿ֣י
ֹום׃ָֿ֣כ ָֿ֣ בִָָֿֿ֣֣)טו(ל־ַהיַֽ ַוַָֽ֥רֹוִר ָֿ֣מְִָֿׁ֣ניָֿ֣בַָֿ֣יַעִָָֿ֥֣השְׁ ַֽֿהיםִָֿ֣הרְׁ ָֿ֣׃ִניַָֿ֣לֲענ 

ֵַָֽֿ֣ר ָֿ֣גְַָֿׁ֣ויַָָֿֿ֣֣()טז ָֿ֣ב  ץָֿ֣֙ס צ  ִָֿ֣הכְִָֿׁ֣שּנ ָָָֿֿ֣֣֔ח  ָֿ֣ב ָֿ֣יַש ָֿ֣פִָֿ֣י פ ִָֿ֣ני ֵָֿ֣אַֽ ַָֹֿ֧֣ותִָָֿֿ֣֣()יזר׃ ַנ ִָֿ֣מש ָֿ֣זְׁ ַָֿ֣נפְָֿׁ֣לֶָֿ֛֣ח ִשִָָֿ֥֣ש ָֹֿ֣ום ָֿ֣נ  יָֿ֣יתִָֿ֣י
ַָֽֿ֣ ֹאַמרָָֿֿ֣֣֙()יח׃ָֿֿ֣הטֹוב  ַב ָָֿֿ֣֣ו  ִחָָָֿֿֿ֣֣֔דא  תִנצְׁ ִת ָֿ֣יָֿ֣וְׁ ַֽה׃ֹוַחלְׁ הו  ָֿ֣יֵָֿ֣מיְׁ

כ ָָֿֿ֣֣()יט ִיָָֿ֥֣זְׁ נְׁ רּוִֿד ָֿ֣ר־ע  ָּֿ֣ומְׁ ַָֿ֣לעֲָֿ֣י ָָֿ֥֣י אש׃ָָֿֿֿ֣֣הנ  ַֹֽ ר כָָֹֿ֣֔ורָֿ֣תִָֿ֣ז כ ָָֿֿ֣֣()כו  ת ָָֿֿ֣֣ותשיחָֹֿ֣ורזְׁ ַל ָֿ֣שָָֿ֥֣]וְׁ ָֿ֣ע  יָֹֿ֣וַח[
י׃ַָֿ֣נפְָֿׁ֣ ֶָָֹֿֿ֛֣֣()כאִשַֽ ִשָָָֿֿ֥֣֣אתז ל־ִלִב ָָֿֿ֣֣יבא  יל׃יַָֿ֣על־ֵכָָֿ֥֣א  ָֿ֣ןָֿ֣אֹוִחַֽ

                                                 
. לא הסתפק בכך כבדים שלא אוכל לילךבכבלי נחושת רגלי אסר את . הכביד נחשתי. בנה גדר מסביב לי. גדר בעדי)ז( 

 .יתִּ שְׁ חֻ נְ לפי הרד"ק במכלול מנוקד  .שכלא אותי אלא גם קשר רגליי בכבלי נחושת
ד"א כשאני צועק, אין צעקתי  סתם חלונות הרקיע בפניה. .שתם תפלתימתיר אסורים. אל . לאזעק ואשועגם כי  )ח(

 נשמעת בחוץ כי בית הכלא סתום ונעול ואין הקול נשמע.
 .עוד זאת עשה שאם אצליח לצאת מבית מאסרי, לא אמצא דרך לנוס, כי הדרך חסומה באבני גזית. גדר דרכי בגזית)ט( 

ת .נתיבותי עוה ו ֵ  דרך עקלתון.אותם ועשאם  ע 
 .גם אם אצליח לצאת מבית מאסרי, ולמצוא דרך, מחכה הוא לי שם כדוב אורב .דוב אורב הוא לי)י( 

ביקע אותי, ל' )שבעית פ"ד  .ויפשחני. (, הצמיח קוץ ודרדר בדרכי, ולא ניתן לעבורקוצים)לשון סירים  .דרכי סורר)יא( 
 .ו בשביעיתמ"ו( אילן שנפשח קושרין אות

 . העמידני לנגד חציו לירות בי כמטרא.יציבני כמטראו)יב( 
 .)כן נקרא תיק החיצים( . חצים שנותנין בתוך אשפהבני אשפתו)יג( 
קאם נפרשנו לענין ירמיהו, פשוטו כמשמעו, שישראל שחקו עליו כ"ש )ירמיה טו י(  לכל עמי.)יד(  חו  ל ָהִייִתי ִלש ְ ם ־ּכָ ַהּיו 

. במסורה ג' סבירין הייתי שחוק לכל עם. אבל א"ע ורי"ק פירשו אותו לענין ישראל, והיו"ד נוספת, ופירושו ֵעג ִליה ל  ּל  כֻּ 
יוקרין  יםמִּ עַ  ֵטִניוסימ'  ַעּמִ ַפּלְ י ַוּתְ י)ש"ב כב מד(,  ֵמִריֵבי ַעּמִ ֵדד ַעּמִ י ָהרו   יח ק ְלָכל־ַעמִּ ָהִייִתי ש ְּ )תהלים קמד ב(,  ַתְחּתָ

; אבל הרד"ק )מכלול(  יםמִּ עַ ; ולדברי רש"י )תהלים( ועוד מפרשים כוונת המסורה היא דווקא לומר שאין לפרש  יד()איכה ג 
ומ"ם סופית חסרה.  עמיםוהבחור )בהגהת מכלול( ורבי יונה ן' גאנח )בפכ"ה מספר הרקמה( הבינו כוונת המסורה כי פירושו 

 . חיברו עלי שירים של שחוק.נגינתם
עטף אותי וכיסה אותי באפר, מילה זו אין לה דומה במקרא, אבל מצאנו מעין לשונו )יונה ב . הכפישני. וישבר. סויגר)טז( 

יו(   .סּוף ָחבּוׁש ְלר אׁשִ
 .שכחתי. נשיתי .נפשי התייאשה מן השלום .ותזנח משלום נפשיז( י)

. כל עולמי )רש"י( וכל נצחי. תוחלתי מה'ו נצחי ו. אמרתי בלבי ברוב צרותי אבדותוחלתי מה' מר אבד נצחיווא)יח( 
ותוחלתי  אבד נצחי. גם תקוותי להוושע אבדה. י"מ ותוחלתי מה'ימי חיי אבדו אבל הרד"ק פירש )בשורשים( כוחי וחוזקי. 

: אע"פ שאמרתי ונדמה לי שאבדתי לנצח,  , אבדה לנצח תוחלתי. ואם תינתן לי רשות לפרשו על פי הטעמים, כך אפרשנומה'
 וגו'.זכור עניי ומרודי מקום במעמקי הלב עדיין תוחלתי להוושע ע"י ה', ולכן מתפלל אני  מכל

ל'  .ומרודיוגו'. זכור תזכור ל' ציווי ובקשה, ד"א ל' מקור, ופירושו כאשר אני זוכר, אז  זכור .ומרודיזכור עניי )יט( 
יםעניות ודלות, כמו )ישעיה נח ז(   .ְמרּוִדים ַוֲעִנּיִ

ח ָאָדםפי' נפשי מושפלת ]ל' )ישעיה ה טו(  ותשוח עלי. נפשי את עניי ומרודי ר תזכורזכו)כ(  ַ ׁשּ ל ַוּיִ ּפַ ׁשְ ִאיׁש ְוֵעיֵני ־ַוּיִ
ְלָנה ּפַ ׁשְ להמתין עד  תשוח עלי נפשי אבלידעתי שסופך לזכור את העשוי לי  זכור תזכורדרשו ומ ,כך הוא פשוטו[, ְגב ִהים ּתִ

 .בזאת ידעתי כי יש לך לזכור אבל תשוח עלי נפשי עד שתזכור )בקרובה לשבת זכור( פייטזמן הזכירה ומכאן ייסד ה
 .מה יתאונןעד  וכל הענין חסדי ה' כי לא תמנו ,ומה אשיב אל לבי .זאת אשיב אל לבי( כא)
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ֵֿד ָָֿֿ֣֣()כב סְׁ הַָֿ֣֙חַֽ הו  ָֿ֣יְׁ ָֿ֣לֹא־ת ִָָֿ֣֔כ ָָֿֿ֣֣י ִָֿ֣כָָֿ֥֣י נּו ָֿ֣לֹא־כ ָֿ֣מְׁ ָֿ֣ל ָֿ֣י יו׃ ַֽ ַָֿ֣רֲחמ  ִרַָָֿ֣֔לבְִָָֿֿׁ֣֣שיםֲָֿ֣֙חֿד ָָֿֿ֣֣()כגּו יםָֿ֣ק 
ֱַָֽֿ֣אמּונ ָָֿֿֿ֣֣הַרב  ָֿ֣ ִק ָָֿֿ֣֣()כד׃ָֿ֣ךָֿ֣ ת  לְׁ הָֿ֣֙ח  הו  ר  ָָֿֿ֣֣יָֿ֣יְׁ מְׁ ֹו׃ןָֿ֣אֹוִחָָֿ֥֣יַָֿ֣על־ֵכ ִָֿ֣שַָָֿ֣֔נפְָָֿֿֿׁ֣֣הא  ָֿ֣ילָֿ֣לַֽ

הָָֹֿֿ֣֣֙ובט ָָֿֿ֣֣)כה( הו  ֹקו ָָָֿֿ֣֣֔יְׁ נ  ָֿ֣לְׁ ָֿ֣לְׁ ָֿ֣תִָֿ֣פ ָֿ֣ו ָֿ֣ש ָֿֿ֣דְׁ ּנּו׃ ַֽ ש  ָָֹֿֿ֣֣֙ובט ָָֿֿ֣֣()כורְׁ י ִחיל ֿדָֿ֣וְׁ ִָֿ֣לתְָּֿׁ֣ומ ָָֿ֣֔וְׁ ָֿ֣תשּוַע ָֿ֣ם
ַֽה׃ָֿ֣ הו  ָָֿ֥֣רִָֿ֣כַָֽֿ֣ב ַָֿ֣לּג ָָָֹֿֿ֣֣֔ובט ָָֿֿ֣֣()כזיְׁ יו׃לָֿ֣בִָֿ֣אָֹֿ֣ע ָֿ֣י־ִיש  ַֽ עּור  ָֿ֣נְׁ

ִיֹדָָָֿֿ֣֣֔דָֿֿ֣֙ד ָֿ֣ב ָָֿֿ֣֣בֵיֵש ָָֿֿ֣֣(כח) ַט ָֿ֣םִָֿ֣כָָֿ֥֣וְׁ יו׃ָֿ֣יָֿ֣נ  ַֽ ל  ִַָֽֿ֣יֵת ָָֿֿ֣֣)כט(לָֿ֣ע  פ ָֿ֣ןָֿ֣ב  ַֽֿהשָֿ֣תִָֿ֣יֵָֿ֣יָָֿ֥֣יהּוָֿ֣אּוַל ִָֿ֣פָָָֿֿ֣֣֔רָֿ֣֙ע  ו  ׃ָֿ֣קְׁ
ַמֵכִֶָֿ֛֣יֵתָָֹֿֿ֧֣֣()ל ַבָָֿ֥֣הּוָֿ֣ל  ָֿ֣ןָֿ֣לְׁ ַָֽֿ֣עָֿ֣בְִָֿׁ֣חיִָֿ֣ישְׁ פ  רְׁ ָֿ֣׃ֿהח 

ִָָֹֿ֥֣כ ָָֿֿ֣֣()לא ֶָֿ֛֣יָֿ֣ל ַנ עֹול  ָֿ֣אִָֿ֣יזְׁ ַֽי׃ָֿ֣חָֿ֣לְׁ ִרַח ָָֿֿֿ֣֣היִָֿ֣אם־הֹוג ִָָֿ֣֔כ ָָֿֿ֣֣()לבםֲָֿ֣אֹדנ  ַָָֽֿֿ֣֣בֹרָָֿ֥֣םָֿ֣כְָֿׁ֣וְׁ ֿד  יִָֿ֣כ ָָֿֿ֣֣()לגיו׃ֲָֿ֣חס 
ָֿ֣ ֹ יש׃בְָָֿֿֿׁ֣֣הּג  ָֹֿ֣וַָֿ֣ויַָֿ֣בִָָֿ֣֔מלִָָֿֿ֣֣הָֿ֣֙אִָֿ֣עּנ ָֿ֣ל ֵָֿ֣ני־ִאַֽ

ַֿדָָֿֿ֣֣()לד ץ׃ָֿ֣לֲָֿ֣אִסָָֿ֥֣יוָֹֿ֣כ ָֿ֣ל ַָָֿ֣֔רגְַָָֿֿׁ֣֣חתַת ָֿ֣אָֿ֣֙כֵָֿ֣לְׁ ר  ַֽ ַהטֹותָָֿֿ֣֣֙()להיֵריָֿ֣א  פַָָֿֿ֣֣לְׁ יֵָֿ֣נָָֿ֥֣פְָָֿֿֿׁ֣֣דג ָֿ֣רָֿ֣נ  ָֿ֣ב ָֿ֣ט־ּג ִָָֿ֣֔משְׁ
ֹון׃ָֿ֣ יַֽ לְׁ ֿד ָָֿֿ֣֣תֵּו ָֿ֣עַָֿ֣לְָָֿֿׁ֣֣()לוע  ָָֹֹֿ֥֣וֲָֿ֣אֹדנ  ִָֿ֣ריבָָֿ֣֔בְָָֿֿׁ֣֣םָֿ֣֙א  ֿהאָֿ֣יָֿ֣ל ַֽ א  ָֿ֣׃ר 
ָֿ֣ז  ִָֿ֣מ ָָֿֿ֣֣()לז ַמרָָֿֿֿ֣֣֙הי ֲָֿ֣אֹדנ  ַָֿ֣ות ָָָֿֿ֣֣֔א  ִָָֹֿ֥֣הי ָֿ֣ל ַָֽֿ֣י ִָֿ֣צּו  ָֿֿ֣הא יֹוןִָֿ֣֙מִפ ָָֿֿ֣֣()לח׃ לְׁ ָֿ֣ע  ֹ ָָֿֿ֣֣י ָֿ֣תֵָֿ֣ל ע ֵָֿ֣צָָֿ֣֔א ר  ָֿ֣ה  ָֹֿ֣ותא
ֹוב ַהטַֽ ֿד  ָָֿֿ֣֣אֹוֵנןָֿ֣֙תְָֿׁ֣־יִַָֿ֣מֿהָֿ֣()לט ׃וְׁ יו[׃ָֿ֣חטאורַָֿ֣על־ב ָֿ֣יָּֿ֣ג  ָֿ֣םָֿ֣ח ָָֿ֣֔א  ַֽ א  ָֿ֣]ֲחט 

                                                 
 ה' לא תמנו ולא כלינו בעונינו. חסדי ה' לא תמו ויש מפרשים בחסדי. כי לא תמנו (כב)

ויש לסמוך עליך . גדולה היא הבטחתך רבה אמונתך, ולכן . מתחדשים הם חסדיך מיום אל יוםקריםחדשים לב)כג( 
ים תִּ סְ אַ מְ ־אם ל  יהֶ בֵ יְ ץ א  רֶ אֶ ם בְּ תָ יו  הְ את בִּ ז  ־םגַּ ־ףאַ וְ , שהרי הבטחת לא לכלותנו כ"ש )ויקרא כו מד( קיים מה שהבטחת לנושת
 .וקיימת הבטחתך םתָ ּל  כַ ים לְ תִּ לְ עַ גְ ־אל  וְ 

 . ה' מנת חלקי ודין הוא שאוחיל לו.חלקי ה' אמרה נפשי)כד( 
טוב ישב בדד וידום, וכן טוב ש יתירה. ויחילוי"ו של . אדם וידום ויצפה לתשועות ה'קווה . טוב שיטוב ויחיל ודומם)כו( 

ֵעינּו ֲאֵליֶכם. ל' )ש"א יד ט( ודומם. יתן למכהו לחישטוב יתן בעפר פיהו, ש  פי' חכו. ּד ּמּו ַעד־ַהּגִ
: טב הוא לגברא  . כבר בנעוריו, שלא יקשה עליו לעת זקונותו אם יבואו עליו ייסורים, ואף תרגומו מורה כןנעוריוב)כז( 

 ארום יאלף נפשיה לסוברא וכו'.
. כי בעל כי נטל עליוהמתנה. שתיקה ו. לשון וידום. מי שאירע לו אבל וצרה ישב גלמוד ויצפה לטובה. ישב בדד)כח( 

ֵטל ָעֶליךָ , ל' )ש"ב כד יב( גזרות נשא עליו הגזירה זוה ִכי נו  ל ׁש ָאנ   .ׁשָ
 ישבע חרפה. ישבע בחרפה.)ל( 

 .כרוב חסדיו. כי אין חרון אפו לנצח אלא לאחר שהעניש, מרחם לא יזנח לעולם ה'כי )לא( 
 .יגון. לשון הוגהב חסדיו. רחם כרוכך ימביא עליו יגון בשביל עונו ואחר חטא, . אם האדם כי אם הוגה)לב( 
. וי"א הגֶּ יַ יְ וַ . גם הוא ל' יגון, ונרא' שהוא מבנין פיעל, במקום ויגה העון גורם.אלא מלבו הקב"ה אדם . כי לא ענה)לג( 

 .הגֶּ יְ יַּ וַ מבנין הפעיל במקום 
וגו' ולא  ט גברלהטות משפוגו' ולא  מדכא תחת רגליולהיות  כי לא ענה מלבו. מוסב על לדכא תחת רגליו)לד( 

. אולי קרא כן כל אסירי ארץ לא נראה לו ולא עלתה לפניו במחשבתו לעשות כן. ,לא ראהכל אלה ה'  לעות אדם בריבו
 לכל בני האדם, שהם בעולם הזה בעל כרחם כמו אסירים, כ"ש )אבות סופ"ד( על כרחך אתה חי.

 ך רצונו.. היפנגד פני עליוןלהטותו מן הצדק.  להטות משפט גבר.)לה( 
וכיון שכן מי שייסורין באים אליו יתלה בעבירות  . לא הוכשר בעיניו שיעוותו בית דין של מעלה אדם בריבו.לא ראה)לו( 

נחפשה , ואם אינו יודע לעצמו עברות, יפשפש במעשיו כ"ש מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיושבידו, כמו שאומר בהמשך 
 .דרכינו ונחקורה

, אין זה, שהרי מי גזר דבר א שהיה ליומקרה ה ,. ואם באתי לומר לא מידו באה אלי הרעה הזאתגו'וי זה אמר מ)לח( 
 והתקיים, אם לא הקב"ה.

  .מפיו תצא הן רעה הן טובהבתמיהה, האם לא ברור שרק . וגו'מפי עליון )לח( 
גרמו לו, ולא על הצרה עצמה  כן הנכון הוא שיתרעם אדם על פשעיו שהםל. מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיוט( ל)

ןיצטער ל' יתאונן. שנשלחה לו מאתו יתברך.  לה יח(. אם יורשה לי אדרשנו, מה לאדם להתלונן, הלא גביר ושליט )בראשית  או 
ההוא על חטאיו, שאם ירצה ישלוט ביצרו ולא יחטא כ"ש )בראשית ד ז(  ל ְוַאּתָ ְמׁשָ  .ּבו  ־ּתִ
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פְָֿׁ֣ )מ( ָָֿֿֿ֣֣הש  ַָֿ֣נחְׁ ָֿֿ֣֙דְׁ ֵכ ֹקָָָֿֿ֣֣֔ינּוָֿ֣֙ר  ַנחְׁ ַֽ ֿהוְׁ נ ש ָָֿֿ֣֣ר  ַֽה׃ַָֿ֣עֿדָֿֿ֣הּוב ָֿ֣וְׁ הו  ב ִָֿ֣נש  ָָֿֿ֣֣()מא־יְׁ ֵָֿ֣֙בָֿ֣֙אָֿ֣לְׁ ל־כַָָֿֿ֣֣נּו ִיםָֿ֣פ ָָֿ֣֔א 
ל־ֵא ָֿ֣ ִים׃ש ָֿ֣לָֿ֣בַָֿ֣א  ַֽ נּוָֿ֣פ ַָֿ֣נ ָָֿֿ֣֣(ב)מָֿ֣מ  ַָֿ֣֙שָֿ֣֙חְׁ נּו ִרָָָֿֿ֣֣֔עְׁ ָָָֹֿֿֿ֥֣֣הינּוַָֿ֣את  ָּֿ֣ומ  ת ָֿ֣ל חְׁ ַֽ ל  ָֿ֣׃אָֿ֣ס 

ַָֿ֣וַֽתִַָָֿֿ֣֣אףָֿ֣֙ב ָָֿֿֿ֣֣הת ָֹֿ֣וַסכ ָֿ֣ ()מג דְׁ ַר ֵָֿ֣פָָֿ֣֔רְׁ ָֿ֣ה  ָָֹֿ֥֣ת ָֿ֣גְָֿׁ֣נּו ת ָָֿֿ֣֣ל לְׁ ַֽ מ  ָֿ֣ח  ָֿ֣א ַָָֽֿֿֿ֣֣הֹות ַָֿ֣סכ ָָֿֿ֣֣()מד׃ ןָֿ֣֙ב  נ  ָֿ֣ךָֿ֣ ָֿ֣ל ָָָֿֿ֣֣֔ע 
ַָֽֿ֣פִָֹֿ֣ורָֿ֣תְֵָֿׁ֣מֲעב ָֿ֣ ִחָָֹֿֿ֧֣֣ ()מה׃ָֿֿ֣הל  אֶָֿ֛֣סְׁ ָָֿ֥֣נּוָֿ֣בְִָֿׁ֣שיֵמ ָֹֿ֣וסָֿ֣תְָֿׁ֣יָּֿ֣ומ  בק  ַעִמַָָֽֿֿ֣֣ר  ָֿ֣ים׃ה 

ֵלֶָֿ֛֣צָָֿ֥֣פ ָָֿֿ֣֣()מו ָֿ֣ע  ָֿ֣פִָּֿ֣ו ָֿ֣כ ָֿ֣יה  ָֿ֣ינּו ֵבַָֽֿ֣ם ָֿ֣ל־ֹאיְׁ ַפֶַָָֿֿ֛֣֣חֿדַפָָֹֿֿ֧֣֣()מזינּו׃ ַָָָֿֿ֥֣֣חתו  ַָֿ֣הֵשָָֿ֥֣ל  ָָֿֿ֣֣י ֿהה  ָֿ֣תא ָֿ֣נּו
ַָֽֿ֣ ַהש  גֵָֿ֣פַָָֿֿ֣֣()מחר׃ָֿ֣ב ָֿ֣וְׁ ָֿ֣י׃־ַעִמַָֽֿ֣תרָֿ֣בַָֿ֣ב ָֿ֣ל־ש  ָֿ֣יָֿ֣עֵַָֿ֣עיִנָָָֿֿֿ֣֣֔דַר ָֿ֣תִֵָָֿֿ֣֣יםָֿ֣֙י־ַמָֿ֣֙לְׁ

ִָֿ֣נּגְֵָֿׁ֣עיִנָָֹֿֿ֧֣֣()מט ֶָֿ֛֣י ָָָֹֿֿֿ֥֣֣הר  ל ָֿ֣תִָֿ֣וְׁ ָֿ֣א ֲָֿ֣הפֵָֻֿ֣מֵאָָָֿֿֿ֥֣֣המ  ָֿֿ֣דְׁ ָֹֿ֣ותגַָֽֿ֣ין ִק ַָֿ֣עֿדָֿ֣()נ׃ ֵיָָָֿֿ֣֣֔יף ָֿ֣־ַישְׁ הו  ָֿ֣וְׁ ָֿ֣יְׁ א הָֿ֣ר 
ִים׃ִָֿ֣מש ָֿ֣ ַֽ ל  ֵָָֿֿ֣֣עיִניָָֿֿ֣֣֙()נאמ  ֹולְׁ ַנפְָָֿֿֿׁ֣֣העַֽ י׃ָֹֿ֣ותנָָֿ֥֣לָֿ֣בְָֿׁ֣יִָֿ֣מֹכ ִָֿ֣שָָֿ֣֔לְׁ ִָֿ֣עיִרַֽ

ֿדֶָָֹֿֿ֛֣֣וֿדצָָָֿֿ֥֣֣()נב ָֿ֣כַָֿ֣צ  ַבָָֿ֥֣פ ָֿ֣צִָּֿ֣וִני ָֹֿ֣איְׁ ַָֹֽֿ֣ור ִָֿ֣חּנ  ָֿ֣י ת ָָֿֿ֣֣()נגם׃ מְׁ ַֽ ָֿ֣בַָֿ֣צ  ַָֿ֣ויַַָֿ֣חי ָָָֿֿ֣֣֔בֹורָּֿ֣֙ו ִָֿ֣בַָֽֿ֣ב ָֿ֣דּו־א  ָֿ֣י י׃ָֿ֣ן
פָֿ֣()נד ַֽ ַמִָָֿ֥֣יםַָֿ֣על־רֹאִש ָּֿ֣ו־ַמָָֿ֥֣צ  תִָֿ֣יָֿ֣א  תִָֿ֣רְׁ ַַֽֽרְׁ ז  ָֿ֣י׃יִָֿ֣נגְׁ

ָֿ֣

                                                 
השמימה הן לבבנו והן כפינו, שלא נהיה א ש ָּ נִ יה להתפלל בנשיאת כפים השמימה. דרכם ה. לבבנו אל כפיםנשא ( מא)

ָדה ְוִלּבו  ִרַחקכמי שנאמ' עליו )ישעיה כט יג(  ים ְמֻלּמָ ִהי ִיְרָאָתם א ִתי ִמְצַות ֲאָנׁשִ י ַוּתְ ּנִ אבל רש"י )איוב לו לב( פירש  .ִמּמֶ
 ניקח את לבנו על כפינו ונגיש אותו מנחה לה'. נו אל כפיםלבבנשא אל העננים. וא"ע פירש  לבבנו אל כפיםנשא 

 .אתה לא סלחת. כל כך ולכן נחנו פשענו ומרינו )מב(
 של כעס. ך. בנית על ראשנו סכסכותה באף)מג( 
 . גם סביבך העמדת מחיצה שלא תיכנס התפילה.בענן לךסכותה )מד( 
ִהי נִ . דבר מאוס, ונא' )ישעיה ה כה( סחי)מה(  ּסּוָחה ְבָלָתםַוּתְ ָלִליםדבר מאוס )רש"י שם(,  ּכַ ּגְ )צפניה א יז( ת"י  ּוְלֻחָמם ּכַ

 . שמת אותנו.תשימנוונבלתהון כסחיתא. 
 פתחו.פצו. )מו( 
סהיינו חפירה ושוחה )רד"ק שורשים( ואמר ישעיה )כד יח(  פחת. פחד ופחת )מז( ַחד ִיּפ ל ֶאל ְוָהָיה ַהּנָ ל ַהּפַ ַחת־ִמּקו  . ַהּפַ

 .והשבר . לשון שואה.השאתוממה פחדנו, מ
 נהרות מים.פלגי מים. )מח( 
ִרים. נוזלת דמעות ל' )ש"ב יד יד( נגרה)מט(  ּגָ ִים ַהּנִ ר ל א ֵיָאֵספוּ  ְוַכּמַ . ללא הפוגה, ד"א מאין הפוגות .ַאְרָצה ֲאׁשֶ

 מחמת שאין הפוגה בצרותי.
 נו.ממהקב"ה כאילו יש לשמים חלון שישקיף ישקיף. )נ( 

( טו איוב טז. לשון נוול כמו )עוללה. מכל בנות עיריעיני הבוכה ניוולה את פניי וכיערה אותי . עיני עוללה לנפשי)נא( 
י  .ַקְרִני ֶבָעָפר ְוע ַלְלּתִ
אויבים הם לי ללא סיבה כי לא הרעותי להם. וי"מ אויבי צדוני חינם, שלא היתה להם תועלת בכך ופעלו . םאויבי חנ)נא( 

 רק מתוך שנאה.
ֵעי־ָאֶרץהכרית את חיי בבור ל' )תהלים קא ח( רצו ל .צמתו בבור חיי)נג(  ל־ִרׁשְ , ומקרא זה התקיים בנביא ַאְצִמית ּכָ

ְקחּו אֶ עצמו שנא' )ירמיה לח ו(  ִלכּו א תו  ֶאל־תַוּיִ ׁשְ ר ־ִיְרְמָיהּו ַוּיַ ר וגו'ַהּבו  י ִאם־ֵאין ּוַבּבו  . בבור חיי צמתוד"א  .ִטיט־ַמִים ּכִ
ֵתךְ . אסרו ל' )שיר ד ו( צמתוד"א  השליכו אותי בבור לצמיתות. . אע"פ שלא וידו אבן ביפי' שער קשור ואדוק יחד.  ַצּמָ

תמו אותו באבן גדולה פן אברח. וי"מ אחרי שהורידו אותי לבור, זרקו עלי חצץ יכולתי לעלות מן הבור, לא נחה דעתם עד שס
לַ ־ְוַעל. השליכו ל' )עובדיה יא( וידולהציק לי.  ָרל םיִ ְירּוׁשָ ל־ִעְרכּו ַעלונא' )ירמיה נ יג(  ַיּדּו גו  ֶבל ָסִביב ּכָ ת־ּבָ ְידּו  ,ּד ְרֵכי ֶקׁשֶ

ְחְמלּו ֶאל־ַאל, ֵאֶליהָ   .ֵחץ־ּתַ
מר אבדה ובזמן שבא אדם במים עד מתניו עדיין יש תקוה אבל אם צפו מים על ראשו אז א. על ראשיו מים צפ)נד( 
ְכָלה. פי' כליתי ל' )חבקוק ג יז( אמרתי נגזרתיולכן תקותי  ַזר ִמּמִ ְרָפִתים ּגָ ָקר ּבָ שמך ה' קראתי . ובכל זאת צ אן ְוֵאין ּבָ

יטמו שנא' )ירמיה לח ו( . י"מ שמקרא זה נתקיים בנביא עצמבור תחתיות ּטִ ע ִיְרְמָיהּו ּבַ ְטּבַ  . וי"א שהוא משל.ַוּיִ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%95%D7%91_%D7%98%D7%96
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ר  ָָֿֿ֣֣)נה( ךָֿ֣֙תִָֿ֣א ָֿ֣ק  הו ָָָֿֿ֣֣֔יִָֿ֣שמְׁ תִָֹֿ֣ורָֿ֣תַָֿ֣הִָֿ֣מב ָֿ֣יְׁ ֹותחְׁ ָָֿ֑֣קֹוִל ָָֿֿ֣֣()נו׃ָֿ֣יַֽ מ  ת ָֿ֣יָֿ֣ש  ֵלַָָֹֿֿ֧֣֣אל־תַָֿ֣עְׁ ךֶָֿ֛֣ עְׁ נְׁ זְׁ ָֿ֣םָֿ֣א 
ִת ָֿ֣ ח  ַרוְׁ ִתַָֽֿ֣לְׁ ע  ַשוְׁ ַרָָֿֿ֣֣֙()נזי׃ָֿ֣יָֿ֣לְׁ ָֿ֣֙בְָֿׁ֣ק  א ָָֿ֣֔י ָֿ֣בְָָֿֿׁ֣֣ת  ר  קְׁ ַמ ָֿ֣ך ָֹֿ֣וםָֿ֣א  ת ָָֿֿ֣֣א  א׃ַָֿ֣אל־תִָֿ֣רְׁ ַֽ ָֿ֣יר 
ת ַָֿ֣רָָֹֿֿ֧֣֣()נח ֶָֿ֛֣בְׁ ִָֿ֣ריֵבֲָָָֿֿ֥֣֣אֹדנ  ַָֿ֣נפְָֿׁ֣י ָּֿ֣ג ִָֿ֣ש ָֿ֣י ת ַָֿ֣אָָֿ֥֣י ַֽלְׁ ַָָֿֿ֣֣חי  ִא ָָֿֿ֣֣()נטי׃ הָָֿֿֿ֣֣֙הית ָֿ֣ר  הו  פְִָֿׁ֣תָָֿ֣֔ת ַָֿ֣עּו  ָָֿֿ֣֣יְׁ ָֿ֣ש  ָֿֿ֣הט  ָֿ֣י
פ ָֿ֣ י׃ִָֿ֣משְׁ ָָֿֿ֣֣֙()סִטַֽ ִא ת ָָֿ֣֔כ ָָֿֿ֣֣הָֿ֣֙ית ָֿ֣ר  מ  ֹבת  ָֿ֣ל־מַָֿ֣םָֿ֣כ ָֿ֣ל־ִנקְׁ שְׁ י׃חְׁ ָֿ֣םִָֿ֣לַֽ

ַמ ָָֿֿ֣֣()סא ת ָֿ֣ש  פ ָֿ֣עְׁ רְׁ הו ָָָֿֿ֣֣֔םָֿ֣֙ת ָָֿֿ֣֣ח  ָֿ֣כ ָֿ֣יְׁ ֹבת  ָֿ֣ה שְׁ ָֿ֣ל־ַמחְׁ י׃ ַֽ ל  ָֿ֣ע  ֵָֿ֣֙ת ִָֿ֣שפְָֿׁ֣ ()סבם ַמי ָֿ֣ק  גְָָֿֿׁ֣֣י ה  םָֿ֣יֹונ ָָֿ֣֔וְׁ
ַל ָֿ֣ ֹום׃ָֿ֣יָֿ֣כ ָֿ֣ע  ת ָֿ֣ת  ִָֿ֣שבְָָֿֿׁ֣֣()סגל־ַהיַֽ ימ  ִקַֽ ֿהַהִבָָָֿֿ֣֣֔םָֿ֣֙םָֿ֣וְׁ ּגֲִָֿ֣אִנ ָָֿֿ֣֣יט  ַָֽֿ֣יַָֿ֣מנְׁ ָֿ֣ם׃ינ ת 

ָָָֿֿ֥֣֣יבשִָֿ֣֨ת ָֿ֣ )סד( ה  ָּֿ֣גְָֿׁ֣ל  הו  ָֿ֣מֶָֿ֛֣ם ָֿ֣יְׁ ָּֿ֣ול ֵֿדָָֿֿֿ֣֣הַמֲעֵשָָֿ֥֣כְָֿׁ֣ה ָֿ֣יְׁ ם׃ ַֽ םֵָֿ֣֙ת ָֿ֣תִָָֿֿ֣֣()סהיה  ה  ָֿ֣ל  גִָָֿֿ֣֣ן ָֿ֣ב־ֵלָָֿ֣֔תּנַָֿ֣מְׁ
תְָֿׁ֣תַָֿ֣ ַֽ ם׃ָָֿֿ֣֣ך ָֿ֣ ֲָֿ֣אל  ַֽ ה  ֹד ָֿ֣תִָָֿֿ֣֣)סו(ל  תַַָָֿֿ֣֣אףָֿ֣֙בְָָֿֿׁ֣֣ף ָֿ֣רְׁ ִמיֵדָָֿ֣֔וְׁ ֵמַָָָֿֿ֥֣֣חתםִָֿ֣מַת ָֿ֣שְׁ ַֽה׃שְׁ הו  ָֿ֣יָֿ֣יְׁ
 

 ד
הָֿ֣֙ )א( ָֿ֣ז ה ָָֿ֣֔יּוַע ֵָָֿֿ֣֣איכ  נ  ָֿ֣ם ִָֿ֣ישְׁ ַָֿ֣הכ  ָֿ֣ב ַָֿ֣הטָָֿ֑֣א ם ַתֵפָֿ֣֙ת  ִָֿ֣תשְׁ נ הָֹֿ֣֙וב ֵני־ֹקָָָֿֿ֣֣֔כְׁ ֹ ַָֿ֣אבְׁ ר ָֿ֣בְׁ ש אשָֿֿ֣ד 

ֹות׃ ל־חּוצַֽ ָֿ֣כ 
ָֿ֣

                                                 
אבל ר' יונה ן' גאנח מפרש  (, ת"י, רד"ק שורשיםלהוציא אותי לחרות ורווחה בזכות תפילתי )א"עלרוחתי לשועתי. )נו( 

ָפָתיו ּוְברּוחַ אותו לשון דיבור ל' )ישעיה יא ד(  ע ש ְ ָרה ְוִיְרַוח־ִליוב לב כ( ול"נ ל' )אי .ָיִמית ָרׁשָ , אדם הנמצא בצער ירוח ֲאַדּבְ
 לו כאשר יוכל לספר את צרותיו לאחרים ותתפייס דעתו בכך.

 שמצאתי אותך קרוב אלי בכל עת קראתי אליך.כך היית רגיל בימים הראשונים  .קרבת ביום אקראך (נז)
 .בימים שעברו .רבת (נח)
 .שפטה משפטי, ל' עוות הדין )אבות פ"ה מי"א(. וותו אויביישעה ה' את העיוות גם הפעם ְראֵ  .ראיתה ה' עותתי (נט)

 כמו שהיית רגיל לעשות בימי קדם.
ַיַען ראה נא כי כל מחשבתם עסוקה איך להנקם ממני כ"ש )יחזקאל כה טו(  .כל נקמתם כל מחשבותם ליראיתה  )ס(

ים ּתִ ִלׁשְ ת ּפְ ו  ְנָקָמה ֲעש  ְקמּו ָנקָ  ּבִ ּנָ ֶנֶפשׁ ַוּיִ ָאט ּבְ ׁשְ , ונראה לפי פשוטו שפלשתים ועוד אומות, באו בשעת החורבן להתנקם ם ּבִ
 מישראל אשר כבשו את ארצם ושעבדו אותם להיות למס עובד.

 חרופיהם. .חרפתם )סא(
 ומחשבתם. .והגיונםדברי אויבי.  .שפתי קמי )סב(
 חיברו עלי שירים של לעג. .אני מנגינתם )סג(

)וכן בתרגום כת"י, אבל בספרי  חפיפות ליבאתרגומו  מגנת לב, חףפי' הרד"ק דאבון לב. בערוך ערך  .לבמגנת  (סה)
והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה ( ופי' הערוך ל' צער, כ"ש )מגילה דף כ"ו ע"א( תבירות ליבאהדפוס 
ל ח ֵפף( דברים לג יבשנאמר ) ם־ָעָליו ּכָ אלא כיסוי )רש"י מוע"ק דף י"ב ע"ב ד"ה חפיפה , אין ליבאחפיפות . ד"א ַהּיו 

, וגם צרה ואנחה אשר היא כמגן כנגד לבם ,וטם הלבא מגנת לבת"א מגן עלוהי, וכמו שפירש"י כאן ָעָליו  ח ֵפףלחפיפה(, 
וכן על בנוהי בארמית כמו כפיפות בעברית )בהחלפת חי"ת בכ"ף( ל' השפלה והכנעה,  חפיפותהרד"ק הביא פירוש זה. וי"א 

תן להם  מנגינתםמתחופף )ת"א על דברים לב יא( י"מ מתכופף. נראה כי המקונן התכוון למשחק מילים, במקום שאהיה 
לה' לא ְֱֹוָנַתן דברים ל ז( ), ונאמר הלָ אָ . לשון תאלתך. מגנת לב ת־ֶהיָך ֵאת ּכָ ְיֶביָך ְוַעל־ָהֵאּלֶה ַעל ָהָאלו  ר ־א  ְנֶאיָך ֲאׁשֶ ש 

 .ְרָדפּוךָ 
ְסִלי . כינוי לזהב כ"ש )איוב לא כד( הכתםישתנה ממראיתו.  ,. כמו ישנהישנאויוחשך.  . יכההיועם )א( י ָזָהב ּכִ ְמּתִ ִאם־ש ַ
ֶתם י ִמְבַטִחי ְוַלּכֶ ֶתםונא' )ישעיה יג יב(  ָאַמְרּתִ ז ְוָאָדם ִמּכֶ ׁש ִמּפָ נו  ִקיר אֱֹ ִפיר,  או  ומאופיר יביאו זהב כ"ש )מ"א ט כח או 
ב אוּ ועוד(  ם ָזָהב ַוּיָ ָ ְקחּו ִמׁשּ ִפיָרה ַוּיִ ֶתם, וכן הכריע הרד"ק )בשורשים( שאין או  אלא זהב טוב ומשובח. כידוע ממעלות הזהב  ּכֶ

תשפכנה אבני קדש בראש כל  .איכה יועם זהב ישנה הכתם הטובשאינו משתנה מיופיו ומראיתו, ומכאן הקושיא 
 ב. מקרא זה משל הוא והנמשל בפסוק הבא.. הושלכו אבנים קדושות בקצה כל רחוחוצות
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ֵנ ָָֿֿ֣֣)ב( ִָֿ֣ציֹוןָֿ֣֙בְׁ ִרָָָֿֿ֣֣֔י ק  ִא ַָֿ֣היְׁ ֻסל  ָָֿ֑֣יםַָֿ֣המְׁ ֵָֿ֣איכ  ָֿ֣יםַָֿ֣בפ  בּוָֿ֣֙ז שְׁ ֵלי־ח ָָָֿֿֿ֣֣֔הָֿ֣נ חְׁ ִנבְׁ שַָֿ֣מֲעֵש ָֿ֣לְׁ ֿהָֿ֣ר 
ֵֿדָָֿ֥֣ ר׃יְׁ ָֿ֣יָֿ֣יֹוֵצַֽ

ָֿ֣ח  ָֿ֣]ַתִּניםָָֿֿ֣֣֙תניןַּגם־ָֿ֣)ג( ַָֿ֣שָָֿ֣֔[ צּו ֵָֿ֣היִנ ָֿ֣לְׁ ָָֿֿ֑֣ד ָּֿ֣גּוֵריה  ַָֿ֣בת־ַעִמ ָֿ֣יקּו ז ָָֿ֣֔ן ַאכְׁ ָֿ֣לְׁ ָֿ֣י ָֿ֣ר ָֿ֣עניםכי
ֵעִנ ָֿ֣ ר׃]ַכיְׁ ַֽ ב  ָֿ֣ים[ַָֿ֣בִמֿדְׁ
בַָָֿֿ֣֣֨()ד שָָֿ֥֣ד  ֶָֿ֛֣קָֿ֣לְׁ ל־ִחכ ָֹֿ֣וןָֿ֣יֹוֵנ ָָֿ֑֣קָֿ֣א  מ  ִליםָֹֿ֣֙וַָֿ֣בצ  ֹול  םָֿ֣פֲָֹֿ֣אלּוָֿ֣ל ָָֿ֣֔ש  ָָֿֿ֣֣אָֿ֣עַֽ ם׃שֵָֿ֣אֵָָֿ֥֣ר ָֿ֣ח  ַֽ ה  ָֿ֣יןָֿ֣ל 

ָֿ֣

ִליםָָֿֿ֣֣֙()ה כְׁ ֹאַֽ ַמ ָָֿֿ֣֣ה  ַש ִָּֿ֣נֲָָֿ֣֔עַֿדָֿ֣לְׁ ָֿ֣נ  ַָֿ֣בחּוצָָֿ֑֣ים ֱאֻמִניםָֿ֣֙מּו ָֿ֣ה  ָֿ֣תֹול ֲָָֿ֣֔עֵל ָָֹֿֿ֣֣ות ק ָֿ֣י ִָֿ֣חבְׁ ּוָֿ֣ע
ֹות׃ ַפתַֽ ַָֿ֣אשְׁ

ָָֿֿ֣֣֙()ו ַדל ַָֿ֣בת־ַעִמֲָָֿ֣֔עוָֹֿ֣ ַָֿ֣וִיגְׁ ַחַט ָֿ֣ן ֵָֿ֣מַֽ ֹדָָֿ֑֣י ָֿ֣סְׁ ת ֲהפּוכ  ָֿ֣א  ַָֿ֣הַֽ ָָֿ֣֔ם מֹו־ר  ָֿ֣כְׁ ָָֿֿ֥֣ה לֹא־ח  ָֿ֣וְׁ ָֿ֣ב  ַָֿ֣גע הָֿ֣לּו
ִים׃ ַֽ ָֿ֣י ֿד 
ַָֿ֣֙זכ ָָֿֿ֣֣()ז ִזיר  ָּֿ֣֙וָֿ֣נְׁ גַָֿ֣צח ִָֿ֣מש ָָָֿֿ֣֣֔יה  ָָֿ֑֣ל  ל  ָֿ֣֙בָֿ֣א  ָּֿ֣וֵָֿ֣מח  מּוָֿ֣ע  םָֿֿ֣֙דְׁ ִניִנָָָֿֿ֣֣֔צ  ם׃יםַָֿ֣סִפ ִָֿ֣מפְׁ ַֽ ת  ר  ָֿ֣ירִָּֿ֣גזְׁ

ָֿ֣

ַש ָָֿֿ֣֣()ח ָָָֿֿ֣֣֔חֹורִָָֿֿ֣֣֙משְָֿׁ֣ךָֿ֣ ח  ֳאר  ַֽ ָָֹֿ֥֣ת  ר ָֿ֣םָֿ֣ל ַָֿ֣בחּוצָָֿ֑֣אִָֿ֣נכְׁ ַפ ָּֿ֣ו םָֹֿ֣֙ותָֿ֣צ  מ ָָָֿֿֿ֣֣֔דָֿ֣עֹור  ֵב ַָֿ֣על־ַעצְׁ שָֿ֣םָֿ֣י 
ָָֿ֣֥ י  ץ׃ה  ֵעַֽ ָֿֿ֣הָֿ֣כ 

ָֿ֣

                                                 
ִפיר . השווים זהב, וכן )איוב כח( המסולאים בפז)ב(  ֶכֶתם או  ה ָזָהבוגו' ל א־ְתֻסּלֶה ּבְ ר ל א וגו'  ל א־ַיַעְרֶכּנָ ֶכֶתם ָטהו  ּבְ
ְצִריםכְּ )ש"א י ג( ונא' )ישעיה ל יד( ֵנֶבל־ָיִין . כדי חרש שנותנים בהם יין כגון לנבלי חרש. ְתֻסּלֶה ֶבר ֵנֶבל יו  . החרס היה ׁשֵ

 נחשב חומר זול ופחות.
. בת עמי לאכזר. אף על פי שחיות אכזריות הן, כשרואה את בנה רעב מזמינה לו את שדיה להניק אותו. גם תנים)ג( 

ניקה, כיון אינן מניקות את בניהן )כ"ש בפסוק הבא(, כמו בת היענה שאינה דואגת לאפרוחיה. י"מ כמו בת היענה שאינה מ
 שאין לה שדיים. אמרו על בת היענה שמטילה ביצים וטומנת אותן בחול ואינה דוגרת עליהן.

, חותך פרוסה, פורש, וי"מ ֲהל א ָפר ס ָלָרֵעב ַלְחֶמךָ . מושיט )ת"י( ונא' )ישעיה נח ז( פורש מחמת הצמא. .בצמא)ד( 
 שיאכל. וייתכן שחתיכת הלחם נקראה פרוסה ע"ש שמושיטים אותה לילד

 למעדנים. אותם עשירים שאכלו רק מעדנים, ולא ידעו רעב מהו. יש מדייקים אות למ"ד אכלו האוכלים למעדנים)ה( 
. הרגילים האמונים לאי תימהון והשתוממות.. תועים ברחובות ומשוטטים הנה והנה מבחוצות נשמועל מנת להתענג. 

הז(  אסתר במילדותם ומבית הוריהם, לשון ) . הרגילים לשכב על סדינים צבועים לי תולעהאמונים ע. ַוְיִהי א ֵמן ֶאת־ֲהַדּסָ
סו . הכניחבקו אשפתות. שכבו באשפה. ד"א חבקו אשפתותבתולעת השני, וי"מ על סדיני משי, בד העשוי ע"י תולעת. 

 ל' חיבה, כ"כ שמחו למצוא אשפה, שכביכול חיבקו את האשפה. חבקוידיהם לאפשה לחפש בה אוכל. וי"מ 
וגו'. פורענותם מוכיחה עליהם שגדול עונם משל סדום )רש"י(, וי"מ דרך המקרא לקרוא לעונש הבא ויגדל עון )ו( 

דבעקבות העוון "עוון" או "חטאת" או "אשם" וכן )בראשית ד יג(  ל ֲעו  ּגָ או  ו  ש  פי' גדול העונש יותר מדי, ואיני יכול  ִני ִמּנְ
ָנה־ָעו  לסבול אותו )א"ע(, וכן )תהלים סט כח(  . שהרי סדום לא נמשכה צרתם, וברגע אחד ההפוכה כמו רגע. ָנםן ַעל־ֲעו   ּתְ

ִעים ָיחּול ַעל. ל' )ירמיה כג יט( חלו. ידי האויב כי ע"י המלאכים נהפכה. ולא חלו בה ידיםנהפכה.  ונא' )ש"ב ג  ר אׁש ְרׁשָ
ָאבכט(  ֶניךָ . לא רעדו ידי אנשי סדום, ל' )דברים ב כה( ולא חלו בה ידים. וי"מ ָיֻחלּו ַעל־ר אׁש יו   .ְוָחלּו ִמּפָ

 . מוסב על בת עמי. נזירים היו מצויים ביניהם כ"שנזיריה . נזיריה ממש שהיו מגודלי שער ונאים ביותר.זכו נזיריה)ז( 
קּו ֶאת)עמוס י יב(  ׁשְ ִזִרים ַוּתַ . אותם שהיה מראיהם אדום מפנינים וכו', חשך תארם מפחמים אדמו עצם מפנינים. ָיִין ַהּנְ

ַמִים ָלט ַהרי(  שמות כד. לשון מראה כמו )עצםוכו' כאמור בפסוק הבא.  ָ . דרך המקרא לומר על אדם צחו, אדמו. ּוְכֶעֶצם ַהׁשּ
םיפה ונאה שהוא  . כאילו נחתכו ונגזרו מאבן הספיר, לרוב יופים )א"ע, רד"ק בשורשים, ר' ספיר גזרתם)שיר ה י(.  ַצח ְוָאדו 

ְנָיהיונה ן' גאנח(. וי"מ קומתם ובניינם ל'  ְזָרה ְוַהּבִ  חזקאל מא יג(.)י ְוַהּגִ
. דבק )א"ע, ת"י צפד. יותר מן השחרות וי"מ מפחם )רש"י, וכן פי' בגיטין דף י"ט ע"א כתבו בשחור, בפחמין(. משחור)ח( 

 . העור.יבשורד"ק בשורשים( ל' מפני שהחומץ צופדן )ירושלמי פסחים סוף פ"ב( פי' מכווץ אותם ומונע אותם מלהחמיץ. 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%91
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%93
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יּוָֿ֣֙טֹוִב ָָֿֿ֣֣()ט ָֿ֣ה  ֵלי־ח ָָָֿֿ֣֣֔ים ֵל ַָֿ֣חלְׁ ַחלְׁ ֵָֿ֣מַֽ ב ָָֿ֑֣ר  ע  ָֿ֣ר  ָֿ֣ש  ָֿ֣י ֵָֿ֣֙ה ָֿ֣ב ֻז ָֿ֣י  ִרָָָֿֿ֣֣֔בּוָֿ֣֙ם ֻֿדק  נּוֹב ָֿ֣מְׁ ִָֿ֣מתְׁ תָֿ֣ים
י׃ ַֽ ֿד  ָֿ֣ש 
ֵדָָָֿֿ֣֣֗()י ל ָֹֿ֣ותִניַָָֿ֣֔רֲחמ  ָָֿֿ֣֣יָֿ֣נ ִשיםָֿ֣֙יְׁ ִָָָֿֿ֑֣֣בשְׁ ֵֿדיה  י ָּֿ֣וַָֿ֣ילְׁ רֹותָֿ֣֙ןָֿ֣ה  ב  ש  ָֿ֣ל ָָָּֿֿ֣֣֔וָֿ֣לְׁ י׃מֹוָֿ֣בְׁ רַָֿ֣בת־ַעִמַֽ ָֿ֣ב 

ָֿ֣

הִָֿ֣֙כל  ָָֿֿ֣֣()יא הו  ָֿ֣יְׁ תָָָֿֿֿ֣֣֔ה ת־ֲחמ  ַפ ָֿ֣א  ָֿ֣ש  ַָֿ֣אפֲָָָֿֿ֑֣֣חר ָֿ֣ךָֿ֣ ֹו ת־ֵא ָֹֿ֣ון ַָֿ֣וַיצ  ִציָָֹֿ֣֔ו ָֿ֣בְׁ ֹ ָֿ֣ש ַָֿ֣ות אַכלָֹֿ֣ון
׃ יה  ַֽ ֹסֹדת  ָֿ֣יְׁ

ֹ ָָֿֿ֣֣()יב ָֿ֣֙ל ֱאִמ ָֿ֣ה  ֵכי־א ָָָֿֿ֣֣֔ינּוָֿ֣֙א ַָֿ֣מלְׁ ץ ָֿ֣יָֹֿ֣]ֹכ ָָֿֿ֣֣וכלר  ֵב ָֿ֣ל[ ֵָֿ֣תֵבָָֿ֑֣שְׁ ִָֿ֣כ ָֿ֣י ָֿ֣֙ל ָֿ֣י בֹא אֹוֵיַָָֿ֣֔צ ָָֿֿ֣֣י ָֿ֣וְׁ בָֿ֣ר
ַשֲעֵר ָֿ֣ ִָֿ֣בְׁ ל ַָֽֿ֣ רּוש  ָֿ֣ם׃יָֿ֣יְׁ
ֹ ָָֿֿ֣֣()יג ַחט ִביא ָָֿ֣֔ואֵמַֽ ֲָֿ֣עוָֹֿ֣תָֿ֣נְׁ ָָֹֿ֑֣נ ָֿ֣יה  ִכָָֿ֥֣תָֹֿ֣כֲהנ  ַָֿ֣הֹשפְׁ ב  ָֿ֣יה  ִקרְׁ ים׃הַָֿ֣דָָֿ֥֣יםָֿ֣בְׁ ָֿ֣םַָֿ֣צִדיִקַֽ

ָֿ֣

ִריםָֿ֣֙נ ע ָֿ֣ ()יד חּוצָָָּֿֿ֣֣֔וִָֿ֣עוְׁ ֲאל ַָֿ֣בַֽ ֹגַֽ ָָֹֿ֑֣ותָֿ֣נְׁ ֹ ָּֿ֣וַָֿ֣בד  ל ּוכְָֿׁ֣םָֿ֣בְׁ ע ָֿ֣לָָֿ֣֔אָֿ֣יַֽ ם׃ּוִָֿ֣יּגְׁ ַֽ ֻבֵשיה  ָּֿ֣וִָֿ֣בלְׁ
ָֿ֣

מֵָֿ֣֞ס ָֿ֣ ()טו ָֿ֣ט  ָֿ֣ק  ָּֿ֣ורּו ָֿ֣ל ָָֿ֣֗א אּו ָֿ֣ס ָֿ֣רְׁ ָֿ֣סָֿ֣֙מֹו ִָֿ֣כַָָֿ֥֣אל־ִתּג ָָָּֿֿ֣֣֔ורּוָּֿ֣֙ורּו ָֿ֣נ צ ָֿ֣עּו ָָֿ֑֣י ַָּֿ֣גם־נ  ָּֿ֣֙ו רּו מְׁ ַֽ ָֿ֣א  ָֿ֣עּו
ַָָֹֿ֥֣בּגֹוִיָָֿ֣֔ ּור׃אָֿ֣יֹוִס ָֿ֣םָֿ֣ל גַֽ ָֿ֣פּוָֿ֣ל 

ֵנ ָָֿֿ֣֣()טז הָֿ֣֙פְׁ הו  ָֿ֣יְׁ ק ָָָֿֿ֣֣֔י ִָָֹֿ֥֣חלְׁ ָֿ֣ל ָֿ֣יֹוִס ָֿ֣ם ָָֿ֑֣א ַהִביט  ָֿ֣לְׁ ֵנ ָֿ֣יף  ָֿ֣פְׁ ָֹֿ֣כֲהִניםָֿ֣֙ם ֹ ָָֿֿ֣֣י ָֿ֣נ ש ָָֿ֣֔ל ָֿ֣א ָֿ֣זקניםאּו
ֵקִנ ָֿ֣ ָָֹֿ֥֣]ּוזְׁ ַֽנּו׃ים[ָֿ֣ל נ  ָֿ֣אָֿ֣ח 

ָֿ֣
ָֿ֣

                                                 
ן דקירה אלא בחרב )רד"ק שורשים(, וחוזר על חללי חרב, שמבטנם המדוקר זב פרשם שאכלו . אישהם יזובו מדוקרים)ט( 

 מתנובת השדה לשובע נפשם )א"ע, תרגום הר"י בער(.
ם ָלֶחםיז(  שמואל ב יב. למאכל כמו )לברות)י(  ִוד ֶלֶחםונא' )שם ג לה(  ְול א־ָבָרא ִאּתָ ת ֶאת־ּדָ ונא' )תהלים סט  ְלַהְברו 

ָברּוִתי ר אשׁ כב(  נּו ּבְ ּתְ  .ַוּיִ
ל־ֲחָמתו  . פי' שפך את כל חמתו עד תומה, היפך מ"ש )תהלים עה לח( כלה ה' את חמתו)יא(   .ְול א־ָיִעיר ּכָ
פי' לא עלתה על לבם שזה יכול לקרות. . לא האמינו גם אלה וגם אלהכי ארץ כל יושבי תבל. לא האמינו מל)יב( 

 , כמבואר בהמשך.חטאות נביאיה עוונת כהניהואכן לא היה הדבר אפשרי אם לא 
 . נביאי השקר.מחטאת נביאיה)יג( 
ת אותו, ונכנס לבית המטבחיים ויוצא המשיל את ישראל לעיוור שאינו רואה לאן רגליו מוליכו. נעו עורים בחוצות)יד( 

. עד אשר לא יוכלו הקרובים אליהם ליגע בלא יוכלו יגעו בלבושיהם. נתלכלכו בדם. נגאלו בדם. משם בבגדים מלוכלכים
מקרא זה משל  .מרוב מיאוס, אבל העיוור המלוכלך עצמו אינו מרגיש כלום ואינו מבין למה בני אדם פורשים ממנו בלבושיהם
שראל בערב החורבן, כ"כ שקעו בחטא עד שלא הבחינו בו וכמאמר חז"ל עבר אדם עברה ושנה בה נעשית לו כהיתר על בני י

)ולכן תוכחות הנביאים כזר נחשבו למו( וע"ז קרא להם עוורים, שלא היו מסוגלים להבחין במומי נפשם, אבל כל הרואה אותם 
 בדם צדיקים שהרגו, עד כדי כך שלא ניתן לגעת בהם מרוב מיאוסם. מיד הבחין שהם מלאי עוון ובגדיהם, כביכול, מלוכלכים

. לשון נוצה, פי' טסו להם ממקום כי נצו. הגוים קוראים להם, סורו טמאים, ואל תגעו בנו. סורו טמא קראו למו)טו( 
נוצה לעופף ממקומם שהעלו  כי נצווכן פי' הרמב"ן על התורה )ויקרא א טז(  (נצהלמקום כציפור )רי"ק, א"ע, רד"ק שורש 

. כל גוי אליו הגיעו ישראל אומר, נפשי קצה בהם ואיני אמרו בגוים לא יוסיפו לגור. נעים מגולה לגולה. גם נעו. אל הגולה
 רוצה שימשיכו לגור בארצי.

י ָרע. פנים של זעם מאת הקב"ה ל' )תהלים לד יז( פני ה' חלקם)טז(  ע ש ֵ ֵני ה' ּבְ ל' )בראשית מט . הפיצם בגוים חלקם. ּפְ
ָרֵאלז(  ִיש ְ ַיֲעק ב ַוֲאִפיֵצם ּבְ ֵקם ּבְ . כל זאת באה להם על כך שזלזלו בכבוד כהנים פני כהנים לא נשאו וזקנים לא חננו. ֲאַחּלְ

וזקנים. וי"מ כיון שכעסו של מקום חל עליהם, האויב לא כיבד כהנים וזקנים, בניגוד לדרך העולם שהכובש מכבד את זקני 
 .רוּ דָּ הְ א נֶ ים ל  נִ קֵ י זְ נֵ פְּ  לוּ תְ ם נִ דָ יָ ים בְּ ִר ש ָ , ואומר בהמשך )איכה ה יב( בשבייתם וכהני העם

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%91_%D7%99%D7%91
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ִָֿ֣תכְָֿׁ֣ינּוָֿ֣֙]עֹוֵדָָֿֿ֣֣֙עודינהָֿ֣()יז ֵָֿ֣עיֵנָָֿ֣֔ל  ָֿ֣[ ֵת ָֿ֣ינ ֿה ר  זְׁ ל־ע  ָֿ֣א  ָָֿ֑֣ינּו ָֿ֣ה  ֵת ָֿ֣נּו ִצִפי  ָֿ֣בְׁ ל ִָֿ֣צִפָָֿ֣֔ב  ינּוָֿ֣נּו
ל־ּג ָֿ֣ ָָֹֿ֥֣א  ַע׃ֹויָֿ֣ל ָֿ֣אָֿ֣יֹוִשַֽ

ֿד ָָֿֿ֣֣()יח ֵדָָֿ֣֔צ  ע  ֹחֹבֵתָ֑ינּוִָֿ֣מל  ָּֿ֣וָֿ֣צְׁ תִָֿ֣ברְׁ ַרָָֿ֥֣כ  אָָֿ֥֣בִָֿ֣קֵצֶָֿ֛֣ינּוָֿ֣ק  לְׁ ֵמ ָֿ֣נּוָֿ֣מ  ָָּֿ֥֣וָֿ֣י  נּו׃ינּוִָֿ֣כי־ב  ָֿ֣אִָֿ֣קֵצַֽ
ָֿ֣

ַָֿ֣֙קִל ָָֿֿ֣֣()יט יּו ֵפָָָֿֿ֣֣֔יםָֿ֣ה  ֵר ָֹֿ֣רֿדְׁ ִָֿ֣מִּנשְׁ ָָֿ֑֣ינּו מ  ָֿ֣ש  ִר ָֿ֣י ה  ֻקִָָֿ֣֔יםַָֿ֣על־ה  ל  ב  ָֿ֣יםָֿ֣דְׁ ַָֿ֣בִמֿדְׁ ָָֿ֥֣נּו בּוָֿ֣רָֿ֣א  רְׁ
נּו׃ ַֽ ָֿ֣ל 

ָֿ֣֙ר ָָֿֿ֣֣()כ ַָֿ֣אֵפ ָּֿ֣֙וַח ִש ָָֿֿ֣֣ינּו הו ָָֿ֣֔מְׁ ָֿ֣יְׁ ַכ ָֿ֣יַח ָ֑הִָֿ֣נלְׁ ִחיתֹות  ַמָָֿ֣֔םֲָֿ֣אש  ָֿֿ֣דִָֿ֣בשְׁ ָֿ֣בְָֿׁ֣רָֿ֣א  נּו ִָָֿ֥֣צל ָֿ֣רְׁ י  חְׁ ִָֿ֣נַֽ ֿהָֹֿ֣ו
ם׃ ַָֿ֣בּגֹוִיַֽ
ִָֿ֣֙ש ָָֿֿ֣֣()כא ִחי ִשמְׁ ָֿ֣וְׁ ַָֿ֣בת־ֱאדָָָֿֿ֣֣֔יִשי א  ָֿ֣]יֹוש  ָָֿֿ֣֣יושבתיֹום ָֿ֣בְׁ ת[ ָֿ֣עָָֿ֑֣ב  ץ לַָֿ֣֨ר  ַָּֿ֣גם־ע  ִָֿ֣יךָּֿ֣֙וץ
ִר ָֿ֣ר־כַָָֿ֣֔תֲעב ָֿ֣ כְׁ י׃ֹוסִָֿ֣תשְׁ ִרַֽ ע  ִתתְׁ ָֿ֣יָֿ֣וְׁ

ַָָֹֿ֥֣בת־ִציֵָָָֿֿ֣֣֔נךַָֿ֣֙תם־ֲעוָֹֿ֣ ()כב ָֿ֣ל ָֿ֣יֹוִס ָֹֿ֣ון לֹוֵתָָֿ֑֣א ַהגְׁ ָֿ֣לְׁ ַק ָֿ֣ךָֿ֣ יף  ָָֿֿ֣֣פ  ִָּֿ֣גל  ַָֿ֣בת־ֱאדֵָָָֿֿ֣֣֔נךֲָֿ֣֙עוָֹֿֿ֣ד ֿהָֹֿ֣ום
ִיךָֿ֣  ַֽ ָֿ֣׃ַעל־ַחטֹאת 

 

                                                 
ו לנ. עד הרגע האחרון עדיין היו עינינו צופות אל חיל פרעה שהיו מבטיחים עודינו תכלינה עינינו אל עזרתנו הבל)יז( 

ב ְלַאְרצו  ִמְצָרִים. הבלז ז( ירמיהו לעזרה ולא באו כמו שנאמר ) ְרע ה ַהּי ֵצא ָלֶכם ְלֶעְזָרה ׁשָ ה ֵחיל ּפַ ז(  ישעיהו ל. כ"ש )ִהּנֵ
עודינו ה )ומתייחס לעיניים(. וי"מ נ   יש לפרש עוד הֵ  עודינה. עוד אנחנו, ואת הכתיב עודינו ּוִמְצַרִים ֶהֶבל ָוִריק ַיֲעז רּו.

ִדי )כל ימי חיינו ל'  עודינועדיין היינו מחכים להם. ד"א  תכלינה עינינו עו  עו   תהלים קד לג( פירש"יּבְ י ַחיּבְ . צפינו .ֶדּנִ
 חכינו.

ר יג(  שמות כא) צדה. משורש צדו. אויבינו ארבו את צעדינו עד אשר לא יכולנו ללכת ברחובותינו. צדו צעדינו)יח(  ַוֲאׁשֶ
ייא(  ש"א כד, )ל א ָצָדה ה צ ֶדה ֶאת־ַנְפׁשִ ָהָבה . הגיעו חיינו לסופם ל' )בראשית כט כא( מלאו ימינו. צודואינו משורש  ְוַאּתָ

י ָמְלאּו ָיָמי י ּכִ ּתִ  .ֶאת־ִאׁשְ
י ָדַלְקּתָ ַאֲחָרי. רדפונו כמו )בראשית לא לו( דלקונו. ל' מהירות. ליםק)יט(  יםונא' )ש"א יז נג(  ּכִ ּתִ ל ק ַאֲחֵרי ְפִלׁשְ על . ִמּדְ

על ההרים . דרכו של רודף כשיודע שאויבו ברח ההרה או המדברה, נואש ממנו, אבל אלה ההרים דלקונו במדבר ארבו לנו
 וכו'. דלקונו
. נראה שהוא גדליה בן אחיקם )רי"ק(, שהריגתו היא הצרה האחרונה וגמר הכפרה ומיתת צדיקים משיח ה'רוח אפינו )כ( 

 .בשחיתותםוגו'. שישי ושמחי בת אדום וגו' גם עליך תעבור כוס, תם עוונך בת ציון מכפרת, ולכן מתחיל מיד בנחמה 
 (.בשחיתתו של מלך עמון ששלח את ישמעאל להרוג את גדליה )ירמיה מ יד

אדום שמחו לאידם של ישראל בעת החורבן )יחזקאל לה, עובדיה יד(, עזרו לאויבים ואף . שישי ושמחי בת אדום)כא( 
. זו שישי ושמחי בת אדוםהרגו את הפליטים )עובדיה( והתכוונו לקחת את ארץ ישראל ויהודה לעצמם )יחזקאל לה י(. 

עוץ . מצאנו בארץ עוץליך תעבור כוס הפורענות ותשכרי ממנו. קריאה של לעג, עכשיו שמחי לפי שעה אבל סופך שגם ע
. גם עליך תעבור כוס. שם גר איוב )א"ע איוב א א( ארץ־עוץוזאת ואדום יושב בארץ שעיר, בבני שעיר )בראשית לו כח(, 

ִקיָתה א תו  וגו' ְוֵאתכ"ש )ירמיה כה(  ִדי ְוִהׁשְ ִין ַהֵחָמה ַהזּ את ִמּיָ ס ַהּיַ ם ַקח ֶאת־ּכו  דו  ל־ַמְלֵכי ֶאֶרץ ָהעּוץ וגו' ֶאת־אֱֹ  .ּכָ
ּה כ(  בראשית כד. ותקיאי כמו )ותתערי ּדָ ַער ּכַ ָערּו ָערּו קלז ז( וייעשה לך מה שאמרת על ירושלים )תהלים  .ותתעריוי"מ ַוּתְ

הּ  ד ּבָ  אדום חרבה )מלאכי א(. .ַעד ַהְיסו 
על גלות יהודה ע"י נבוכדנצר, והלא שוב גלו לא יוסיף בהגלותך בספר העיקרים )מאמר רביעי פל"ב( התקשה איך אמר 

 מרמזים לגאולה העתידה. שישי ושמחי וגו' תם עוונך וגו'על ידי טיטוס, ופירש כי שני פסוקים האלה 
לא  תם העונש )כמו שפירשתי לעיל ד ה(. תם עונך. לקית על כל חטאותיך והעוון מורק. ד"א תם עונך בת ציוןכב( )

 . נראה שיש משחק מילים.יוסיף להגלותך, גלה על חטאתיך

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%95
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C
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 ה

ָֿ֣ )א( נּו ָֿ֣ל ָ֔ ֿה־ה  י ֿה ַֽ ָֿ֣מ  ה֙ הו  ָֿ֣יְׁ ר ֹכ  ָָֿֿ֣֣הביטזְׁ נּו׃ ֵתַֽ פ  רְׁ ת־ח  ָֿ֣א  ֿה ֵאָ֥ ָּֿ֣ורְׁ ֿה[ יט  ֵת֙נּוָֿ֣֙( )ב]ַהִב  ַנֲחל 

ָֿ֣ ים׃ ִרַֽ נ כְׁ ָֿ֣לְׁ ינּו ֵת  ָֿ֣ב  ים ז ִרָ֔ ָֿ֣לְׁ כ  ֿה פְׁ ַֽה  ָָֿֿ֣֣()גנ  ִי֙ינּו֙ ָֿ֣ה  ים תֹוִמ  ֵא ָָֿֿ֣֣איןיְׁ ינּוָֿ֣]וְׁ ִָֿ֣אֹמֵת  ב ָֿ֣א ָ֔ ין[

ָֿ֣ ֹות׃ נַֽ מ  ַאלְׁ ָָֿֿ֣֣()דכְׁ אּו׃ ֹבַֽ ָֿ֣י  יר ִחָ֥ ִָֿ֣במְׁ ינּו ֵָֿ֣עֵצ  ינּו ִתָ֔ ָֿ֣ש  ף  כ  ס  ָֿ֣בְׁ ֵר֙נּוָָֿֿ֣֣֙()הֵמיֵמ֙ינּו֙ א  ַָֿ֣צּו  ַע ל

ָֿ֣ נּו ַג עְׁ ָֿ֣י  נּו פְׁ ָ֔ ד  ָָֿֿ֣֣לאִנרְׁ נּו׃ ַֽ ַֽח־ל  ּונ ַ ָֿ֣הַֽ א[ ָֹ֥ ל ַָָֽֿֿ֣֣()ו]וְׁ ָֿ֣ל  ַעַֽ ֹבָ֥ ִָֿ֣לשְׁ ּור ַָֿ֣אש  ֿד ָֿ֣י ָ֔ ַת ּנּו ָֿ֣נ  ַרִ֙ים֙ ם׃ִָֿ֣מצְׁ ח 
אּוָָֿֿ֣֣֙()ז טְׁ ַֽ ָֿ֣ח  ָֿ֣אנחנוֲאֹבֵת ינּו ֲָֿ֣עוָָֹֿֿ֣֣אינם נּו[ םַָֿ֣וֲאַנ חְׁ ֵאינ ָ֔ ָֿ֣]וְׁ נּו׃ לְׁ ַֽ ב  םָֿ֣ס  ָ֥ לּוָָֿֿ֣֣()חֹנֵתיה  ִֿדיםָֿ֣֙מ  שְׁ ֲעב 

ָֿ֣ ם׃ ַֽ ֿד  ִָֿ֣מי  ין קֵָֿ֣אָ֥ ָֹֿ֣פֵר  נּו ָָֿֿ֣֣()טב ָ֔ ר׃ ַֽ ב  בַָֿ֣הִמֿדְׁ ר  ָ֥ ָֿ֣ח  ֵנ י ִָֿ֣מפְׁ נּו ֵמָ֔ יאַָֿ֣לחְׁ ִב  ָֿ֣נ  ֙ ֵש֙נּו ַנפְׁ עֹוֵר֙נּוָָֿֿ֣֣֙()יבְׁ

ַתּנ ָֿ֣ ב׃ָֿ֣כְׁ ַֽ ע  ֹותָֿ֣ר  ֲעפָ֥ ֵנ יַָֿ֣זלְׁ רּוִָֿ֣מפְׁ מ ָ֔ ֿה׃ָָֿֿ֣֣)יא(ּורִָֿ֣נכְׁ ַֽ הּוֿד  יָֿ֣יְׁ ֵרָ֥ ע  תָֿ֣בְׁ ֻתֹל  ּוָֿ֣בְׁ ִצי ֹוןִָֿ֣עּנָ֔ נ ִשיםָֿ֣֙בְׁ
רּו׃ָָֿֿ֣֣()יב ַֽ ד  אָֿ֣נ הְׁ ָֹ֥ ֵקִנ יםָֿ֣ל ָ֥יָֿ֣זְׁ ֵנ ּוָֿ֣פְׁ לָ֔ י ֿד  םִָֿ֣נתְׁ ִריםָֿ֣֙בְׁ יםָָֿֿ֣֣()יגש  ִר  ע  אּוָּֿ֣ונְׁ ֹוןָֿ֣נ ש ָ֔ ח  ַבחּוִריםָֿ֣֙טְׁ

                                                 
ֶבל ּוִמּכּוָתה ּוֵמעַ , כ"ש )מ"ב יז כד( . נהייתה נחלת זריםנהפכה לזרים)ב(  ּור ִמּבָ ֵבא ֶמֶלְך־ַאׁשּ א ּוֵמֲחָמת ּוְסַפְרַוִים ַוּיָ ּוָ

ָעֶריהָ  בּו ּבְ ׁשְ ן ַוּיֵ ְרׁשּו ֶאת־ׁש ְמרו  ָרֵאל ַוּיִ ֵני ִיש ְ ַחת ּבְ ן ּתַ ָעֵרי ׁש ְמרו  ב ּבְ  .ַוּי ׁשֶ
( פי' אע"פ שאבינו חי, יתםוהרד"ק )שורש הרי"ק . אנחנו כיתומים שאין להם אב לפרנס אותם. יתומים היינו ואין אב)ג( 

 וזהו שאמר אחריו אמותינו כאלמנות ולא אמר אלמנות. שהרי אין לאבינו במה לפרנס אותנו, אילו אין לנו אב,יתומים היינו כ
נקט מים ועצים שהדרך  . מים שבבור חצירו ועץ מיערו, היה יהודי צריך לשלם עליהם כסף.מימינו בכסף שתינו )ד(

 להפקירם לעוברים ושבים, וכ"ש תבואה.
פנו במנוסתנו. יי. התעיגענו. רודפינו משיגים אותנו ואנחנו כבר מרגישים את ידם על צווארנו. על צוארנו נרדפנו )ה(

ַטח)דברים יב י( היפך מ"ש . אין לנו מנוחה מרוב ריצה ומנוסה ְול א הּוַנח־ָלנוּ  ם־ּבֶ ְבּתֶ ִביב ִויׁשַ ל־א ְיֵביֶכם ִמּסָ . ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמּכָ
טרחנו להביא טרף . יגענואותנו לגזול ממנו את המים והעצים אשר נשאנו על צאוורנו.  רדפו. על צוארנו נרדפנודבר אחר, 

יחוּ את הכל גזל האויב ולא נשאר לנו כלום, ל' )תהלים יז יד( . ולא הונח־לנו. ביתנו ְלֵליֶהם ְוִהּנִ . ופירוש זה השני ִיְתָרם ְלעו 
ר' יונה ן' גאנח והרד"ק וכן , ראקר"י  ,א"ע ,רש"י ,מנחת שיאה בדגש הנו"ן ]ר ח־ָלנוּ ְול א הּונַּ יותר מתיישב עם הגרסה 

 .[בשורשיהם
. דרך אדם הנופל ורוצה לעמוד מושיט יד למי שאצלו לעזור לו ואף כאן למצרים ולאשור הושטנו יד מצרים נתנו יד )ו(

ְדָך יד(  דה"א כטה וכן )דגשות הנו"ן משמשת במקום נו"ן שניי ,. כמו נתננוָנַתּנוּ שיעזרונו וישביעונו בלחמם.  ָך ַהּכ ל ּוִמּיָ י־ִמּמְ ּכִ
ֵתינּו ָלֶכםטז(  בראשית לדוכן ) ָנַתּנּו ָלךְ  נ   .ְוָנַתּנּו ֶאת־ּבְ

. חטאת אבותינו גרמה לחורבן, ואנחנו ממשיכים לסבול בגלות. ולהלן אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנו )ז(
אל אותנו ולא וגם אנחנו בעצמנו חטאנו שאילו היינו חוזרים בתשובה שלמה ודאי היה ג , פי'אוי נא לנו כי חטאנוהוא אומר 

 אור אדוני)מאמר ד' פי"ג וכ"כ ב ספר העיקריםב .השבינו ה' אליך ונשובהנותן לנו לסבול על עוון אבותינו, לכן מסיים 
היה רשעם גורם שיגלו מארצם, אבל עכשיו מ"ב ח"ב פ"ב( פי', אם האבות לא חטאו, היו הבנים נשארים בארצם, כל עוד לא 

שגלו, אין בידם מספיק זכויות לשוב לשבת בארצם, וכן אחז"ל )במדרש תהלים )קלז( ובירושלמי יומא פ"א ה"א( ללמדך שכל 
 דור שאינו נבנה בימיו מעלה עליו הכתוב כאילו החריבו, מאי טעמא לפי שלא עשה תשובה.

 . מציל.פורקלעבדים לשלם לנו מס כמו אדום עמון ומואב )א"ע(. . אותן אומות שהיו לנו עבדים )ח(
 . אנחנו מסכנים את נפשנו כדי להביא מזון מן השדה מפני אויבים האורבים לנו במדבר.בנפשנו נביא לחמנו )ט(
ִביאּום. ל' )דה"א יא יט( בנפשנו ָתם הֱֹ י ְבַנְפׁשו   .ּכִ
. יבשו ונחרכו כמו בתנור, וכן )בראשית מג נכמרו מן השדה, סבלנו מן הרעב.. כיון שלא יכולנו להביא מזון עורנו וגו' )י(

י־ִנְכְמרּו ַרֲחָמיול(  ָרֶתךָ . זוועת הרעב, ל' )תהלים קיט נג( זלעפות רעב, בערו )א"ע(. ּכִ ִעים ע ְזֵבי ּתו   ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרׁשָ
 פי' זוועה וזעזוע.

 לו ע"י האויבים.. שרי ישראל נתשרים בידם נתלו )יב(
תעבדים אותו בצוואר הבהמה הטוחנת בהליכתה סביב סביב תמיד, ובמקום הבהמה היו משמטילים . הוא העול שטחון )יג(

ֵבית ָהֲאסּוִריםוכן מצאנו בשמשון שנא' )שופטים טז כא(  בחורי ישראלב ֵחן ּבְ ְפָחה ונא' )שמות יא ה(  ַוְיִהי טו  ִ ר ַהׁשּ כו  ַעד ּבְ
ר ַאחַ  . כמו בחורים טחון נשאו. קמח טחון, שהדרך להוביל אותו על החמור, שמו עליהם. ד"א טחון. ד"א ר ָהֵרָחִיםֲאׁשֶ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%9B%D7%98
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%93
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לּו ַֽ ש  ֵעָ֥ץָֿ֣כ  גִָָֿֿ֣֣()יד׃ָֿ֣ב  יםִָֿ֣מּנְׁ תּוַָֿ֣בחּוִר  ב ָ֔ ֵקִניםִָֿ֣֙מַש ַערָֿ֣ש  ם׃ָֿ֣זְׁ ַֽ נּוָָֿֿ֣֣()טוינ ת  ֹושִָֿ֣לֵבָ֔ ש  ַבתָֿ֣֙מְׁ ש 

ךָֿ֣  ַפָ֥ ָֿ֣נ הְׁ נּו׃ ֹחֵלַֽ ָֿ֣מְׁ ל ב  ֵא  נּו׃ָָֿֿ֣֣)טז(ָֿ֣לְׁ א  ַֽ ט  ָֿ֣ח  י ִָֿ֣כָ֥ ָֿ֣ל  נּו ָ֥א ֹוי־נ  ָֿ֣אַֽ נּו ָֿ֣רֹאֵשָ֔ ת ֲָֿ֣עט  ר  ה֙ ל  ַֽפְׁ נ 
ָָֿֿ֣֣()יז נּו ִָֿ֣לֵבָ֔ ה֙ ו  ָֿֿ֣ד  י  ֿה ָֿ֣ה  ֿה ַָֿ֣על־ז ָ֗ ֵָֿ֣עיֵנַֽינּו׃ ּו כָ֥ שְׁ ָֿ֣ח  ֿה ל  םָָֿֿ֣֣)יח(ַעל־ֵא  ֵמָ֔ ש  ָֿ֣ש  ַָֿ֣הר־ִציֹון֙ ַע ל

ֹו׃ כּו־בַֽ יםִָֿ֣הלְׁ ִל  ָֿ֣שּוע 
ָֿ֣

ָָֿֿ֣֣()יט ב ֵָֿ֣תֵשָ֔ עֹול  ם ָֿ֣לְׁ ה֙ הו  ָֿ֣יְׁ ֲאך ָֿ֣ ַאת  ֿה ֿדִָָָֿֿ֥֣֣כסְׁ ָֹֿ֣ולְׁ ֹור׃ ֿדַֽ ָֿ֣ו  נּוָָֿֿ֣֣)כ(ר ֵחָ֔ כ  ִָֿ֣תשְׁ ַ֙צח֙ נ  ָֿ֣ל  ֿה ל  מ 

ךָֿ֣ ָֿ֣ ר  ֹאָ֥ נּוָֿ֣לְׁ ֵב  ַעזְׁ ים׃ַָֿ֣תַֽ ִמַֽ הו  הָֿ֣קהל ואחר כך חזן( )כאָֿ֣י  ָֿ֣יְׁ נּו יךָֿ֣֙ ֲהִשיֵב֨ ֵָֿ֣אל ֨ ה[ָָֿֿ֣֣ונשוב׀ ּוב  נ שָ֔ ַֽ ]וְׁ

ם׃ָֿ֣ ֿד  ַֽ ק  ינּוָֿ֣כְׁ ֵמ  שָֿ֣י  פְָָֿֿׁ֣֣חזןָֿ֣()כבַחֵדָ֥ ַצָ֥ נּוָֿ֣ק  ת ָ֔ ַאסְׁ סָֿ֣מְׁ ֹא  ִ֚יִָֿ֣אם־מ  ֿד׃ְִֿכ ֹאַֽ ֵל ינּוַָֿ֣עֿד־מְׁ ָֿ֣ע  ָֿ֣ת 
י  ָָֿֿ֣֣קהל ואחר כך חזן נּוָֿ֣יְׁ ֵמ ָֿ֣ ֲהִשיֵב֨ שָֿ֣י  הַָֿ֣חֵדָ֥ ּוב  נ שָ֔ ַֽ יךָֿ֣֙וְׁ ם׃׀ֵָֿ֣אל ֨ ֿד  ַֽ ק   ינּוָֿ֣כְׁ

 

י. ְזכ ר ְיָי ֶמה־ָהָיה ָלנּו.  או 
 

ֵתנּו. יָטה ּוְרֵאה ֶאת־ֶחְרּפָ י  ַהּבִ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

י. ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים.  או 
 

ינּו ְלָנְכִרים. ּתֵ י  ּבָ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

ִמים ָהִיינּו ְוֵאין ָאב. י. ְיתו   או 
 

ת.ִאּמ ֵתינּו כְּ  י  ַאְלָמנו   ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

ִתינּו. ֶכֶסף ׁשָ י. ֵמיֵמינּו ּבְ  או 
 

ְמִחיר ָיב אּו. י  ֵעֵצינּו ּבִ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

ְפנּו. אֵרנּו ִנְרּדָ י. ַעל ַצּוָ  או 
 

                                                                                                                                                     
. זה הרחיים בעצמו, כ"ש במדרש טחוןלקחו איתם את בחורי ישראל כדי שיטחנו להם )רד"ק בשורשים(. ד"א ולטחון, נשאו 

עלה נבוכדנצר לארץ ישראל היה תופס את הבחורים ומטעינן ריחיים )א"ר כאן( אין ריחיים בבבל )כי אין שם אבנים( וכיון ש
 . במשא כבד של עצים ששמו עליהם.ונערים בעץ כשלולהוליכן לבבל. 

ֵקִנים. בשער ישבו הזקנים שופטי העיר כ"ש )דברים כה ז( זקנים משער שבתו )יד( ְעָרה ֶאל־ַהזְּ ַ . ְוָעְלָתה ְיִבְמּתו  ַהׁשּ
 תן וקול כלה.. פסקו קול חמנגינתם
 . ל' ריקוד.מחולנו )טו(
. על המפורש במקרא של אחריו על הר ציון ששמם ושועלים הלכו בו. אמר המקונן אע"פ על זה היה דוה לבנו וגו' )יז(
אנחנו בוכים אלא על הר ציון ששמם וכו' ללמדך שקשה על ישראל חורבן הבית  קשות מאוד עוברות עלינו, לא עליהןשצרות 

ָוי. ל' כאב וחולי כמו )תהלים מא ד( דוהות שעברו עליהם. מכל הצר  . מרוב בכי.חשכו עינינו. ַעל־ֶעֶרש  ּדְ
 .למה לנצח תשכחנו, אם כן, . ידענו כי אתה קיים לעולם ועדאתה ה' )יט(
 .ונשובהבנו לב טהור ורוח חדשה לעבדך ואז . חדש בקרהשבינו )כא(
. לכן הגיעה העת להשבינו אליך בנו בגין חטאינו, כבר קצפת עלינו עד מאוד . גם אם מאסתכי אם מאוס מאסתנו )כב(

עד שלא תסכים להשיב אותנו אליך קצפת עלינו האם כ"כ מאסת בנו ו כי אם מאוס מאסתנו עד מאודד"א שאלה היא 
 י עשר וקוהלת.ת וכן ישעיהו ותר. מפני שמסיים בדברי תוכחה הוצרך לכפול מקרא שלפניו פעם אחרהשיבנו ה'לעולם. 
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י  ָיַגְענּו ְול א הּוַנח־ָלנּו.  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

י. ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד.  או 
 

 

 

 

ּב ַע ָלֶחם.אַ  ּור ִלש ְ י  ׁשּ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

י. ֲאב ֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם.  או 
 

ֵתיֶהם ָסָבְלנּו.ַוֲאַנְחנּו ֲעו    י  נ   ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

לּו ָבנּו. י. ֲעָבִדים ָמׁשְ  או 
 

 

ָדם. י  ּפ ֵרק ֵאין ִמּיָ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

נּו ָנִביא ַלְחֵמנ ַנְפׁשֵ י. ּו.ּבְ  או 
 

ר. ְדּבָ ֵני ֶחֶרב ַהּמִ י  ִמּפְ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

ַתּנּור ִנְכָמרּו. ֵרנּו ּכְ י. עו   או 
 

ת ָרָעב. ֵני ַזְלֲעפו  י  ִמּפְ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

ן ִעּנּו. ִצּיו  ים ּבְ י. ָנׁשִ  או 
 

ָעֵרי ְיהּוָדה. ֻתל ת ּבְ י  ּבְ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

ָידָ  ִרים ּבְ י. ם ִנְתלּו.ש ָ  או 
 

רּו. ֵני ְזֵקִנים ל א ֶנְהּדָ י  ּפְ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

אּו. ן ָנש ָ חּוִרים ְטחו  י. ּבַ  או 
 

לּו. ׁשָ ֵעץ ּכָ י  ּוְנָעִרים ּבָ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

ָבתּו. ַער ׁשָ ַ י. ְזֵקִנים ִמׁשּ  או 
 

ִגיָנָתם. חּוִרים ִמּנְ י  ּבַ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

בַ  נּו.ׁשָ ש  ִלּבֵ ו  י. ת ְמש   או 
 

ְך ְלֵאֶבל ְמח ֵלנּו. י  ֶנְהּפַ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

נּו. י. ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ר אׁשֵ  או 
 

י ָחָטאנּו. י־ָנא ָלנּו ּכִ י  או   ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
 

נּו. י. ַעל־ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ  או 
 

כּו ֵעיֵנינּו. י  ַעל־ֵאּלֶה ָחׁשְ  נּו:ֶמה־ָהָיה לָ או 
 

ֵמם. ָ ׁשּ ן ׁשֶ י. ַעל ַהר־ִצּיו   או 
 

. כּו־בו  י  ׁשּוָעִלים ִהּלְ  ֶמה־ָהָיה ָלנּו:או 
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ֲאך ָֿ֣  בִָֿ֣כסְׁ עֹול  םֵָֿ֣תֵשָ֔ הָֿ֣֙לְׁ הו  ֿדַָָֿ֥֣את  ֿהָֿ֣יְׁ נּוָֹֿ֣וָֿ֣לְׁ ֵב  ַעזְׁ ַָֿ֣תַֽ נּו ֵחָ֔ כ  ִָֿ֣תשְׁ נ ַ֙צח֙ ֿהָֿ֣ל  ָֿ֣ל  מ  ֹור׃ ֿדַֽ רָֿ֣ו 

ךָֿ֣  ר  ֹאָ֥ ים׃ָֿ֣לְׁ ִמַֽ הו  הֲהִשיבֵָָֿֿ֣֣֨קהל ואחר כך חזןָֿ֣י  יךָֿ֣֙ נּוָֿ֣יְׁ ֵָֿ֣אל ֨ ינּוָָֿֿ֣֣ונשוב׀ ֵמ  שָֿ֣י  ה[ַָֿ֣חֵדָ֥ ּוב  נ שָ֔ ַֽ ]וְׁ

ם׃ָֿ֣ ֿד  ַֽ ק  ַצָָָֿֿ֥֣֣חזןכְׁ נּוָֿ֣ק  ת ָ֔ ַאסְׁ סָֿ֣מְׁ ֹא  ִ֚יִָֿ֣אם־מ  ֿד׃פ  ִכ ֹאַֽ ֵל ינּוַָֿ֣עֿד־מְׁ ָֿ֣ע   ת 
י  ָָֿֿ֣֣קהל ואחר כך חזן נּוָֿ֣יְׁ ם׃ ֲהִשיֵב֨ ֿד  ַֽ ק  ינּוָֿ֣כְׁ ֵמ  שָֿ֣י  הַָֿ֣חֵדָ֥ ּוב  נ שָ֔ ַֽ יךָֿ֣֙וְׁ  ׀ֵָֿ֣אל ֨

 
 

ה.ֵאּלֶה ֲאִני ב  ־ְוַעל ֵאּלֶה־ַעל ִכּיָ  ו 

ִים:  ֵעיִני ֵעיִני י ְרָדה ּמָ

י ה ַרס ְוִכי הּוַדׁש. ׁש. ּכִ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ  ַעל ָחְרּבַ

ָכל ד ּבְ ד ָחָדׁש.־ֶאְסּפו  ה ִמְסּפֵ ַנָ ָנה ְוׁשָ  ׁשָ

ׁש: ְקּדָ  ַעל ַהּק ֶדׁש ְוַעל ַהּמִ
 

 תשר"ק ע"ס א

ים ֵמר   יׁשִ ְרׁשִ ֵתר ְלַאּלֵם ּתַ ּסָ  .(א)ןּתִ
 המלאכים. רשי תשתקההסתרת את עצמך ו

ן. ֵני ָחרו  ָלם ִמּפְ ִזְעַזְעּתָ עו   ּכְ
 

ן: י ָארו  ּדֵ ֵני ּבַ ין ׁשְ ִלֲהָטה ֵאׁש ּבֵ  ּכְ
 

ה ַמְעָלה ּוְבַמּטָ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ֵני ִמְקּדָ  .(ב)ׁשְ
 

ֲעָלָטה. י ֶזה ָהֳאָפלּו ּבַ ּבֵ  ֶזה ַעל ּגַ
 ראשית טו יז(עלטה ל' חושך )רש"י בנחשכו באפלה. 

יָטה: (ג)ְוַנְמּתָ ַאֲחִרישׁ  ק ְוַאּבִ  ֶאְתַאּפַ
 אשתוק, אתאפק ואסתכל: –ואמרת 

ת ֳרכו  ית ַהּפָ ִנְגְנזּו ִמּבֵ ים ּכְ ּדִ י ַהּבַ  .(ד)ָראׁשֵ
 בדי הארון נגנזו והוסרו מבית קדשי הקדשים.

                                                 
. בפתיחתא דאיכא רבתי בשלשה מקומות בקשו מלאכי השרת לומר שירה בפני הקב"ה ולא לאלם תרשישים מרון (א)

י־ַעלהניחן ואחד מהם בחורבן בית המקדש שנא' )ישעיה כב ד(  ן ָאַמְרּתִ ִכי ּכֵ ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עּו ִמּנִ מלאכים . תרשישים. ׁשְ
 )יחזקאל א טז(.

בשמים )חגיגה דף י"ב ע"ב( ואמרו בירושלמי )ברכות פ"ד ה"ה(  ת המקדשיש בי .ים אשר למעלה ולמטהשני מקדש (ב)
ךָ בית קדשי הקדשים שלמטן מכוון כנגד בית קדשי הקדשים שלמעלן  ְבּתְ ן ְלׁשִ ַעְלתָּ  ָמכו   .ה' ּפָ

ִרישׁ  .)ישעיה מב יד( אתאפק אחריש (ג) חירשות כי השותק ואינו עונה עושה )בראשית לד ה( ת"א ושתיק. והוא ל'  ְוֶהחֱֹ
 עצמו כחרש שלא שמע מה שאמרו לו.

ים. במ"א )ח ח( ראשי הבדים (ד) ּדִ י ַהּבַ ָראּו ָראׁשֵ וביומא )דף נ"ד ע"א( דוחקין ובולטין כעין שני  ְול א ֵיָראּו ַהחּוָצהוגו'  ַוּיֵ
ם ַהזֶּהשנא' )מ"א ח ח( . אולי מרמז ליומא )דף נ"ד ע"א( ארון במקומו נגנז כנגנזו דדי אישה. ם ַעד ַהּיו  ְהיּו ׁשָ מבית  .ַוּיִ
בל' רבים כי היו שתים )יומא דף נ"א ע"ב( כדתנן עד שמגיע לבין שתי  פרכותמבית קודש הקדשים.  .הפרכות

הפרוכות המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים. אבל בגמ' שם אמרו שלא היו שתי פרוכות אלא בבית שני, וארון בבית 
 ני לא היה. והר"א רוזנפלד כ' שלא נקט כאן ל' רבים אלא לצורך החרוז.ש
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ת כו  ִביר ְמַהּלְ ּדְ ָחִלים ּבַ ע ּגֶ  .(א)ְוַאְרּבַ
 

ד  ִעים ְיסו  ת־ַעדְוַאְרּבָ ם ְמַלֲחכו  הו   :(ב)ּתְ
 

ד. ִנְבּדַ י ק ֶדׁש ּכְ ּתֵ ים ִמּכִ ָדׁשִ  ק ֶדׁש ַהּקֳ
 מקודש הקדשים, הסתלקו כיתות המלאכים, והמקום נשאר עזוב ובודד.

ד. ּדַ  ַסְחּתָ ְוֵהיַלְלּתָ ָאֳהִלי ׁשֻ
 ל' יללה

ף ֶאל ה ּכַ ַאְגּתָ ֵהיָדד־ְוַנְמּתָ ַאּכֶ ף ְוׁשָ  :(ג)ּכַ
 ואמרת

ַיד ָצר. (ד)ְצִפיַרת ָנה ּבְ ִנּתְ ָך ּכְ ְפַאְרּתְ  ּתִ
 כתר

ָצר־ְוָכל ית ָהאו  ה ִאּוּוי ּבֵ ִלי ֶחְמּדָ  .(ה)ּכְ
 וכל כלי בית המקדש.

בּוָרה ְוָנמּו   :(ו)ָעָצרל א ּוְלָך ַהּכ ַח ְוַהּגְ
 לא נשאר לה' כח. –ואמר האויב 

לּו. א ָאז ֻאּפָ ּסֵ ֵני ַהּכִ  ּפְ
 כסא הכבוד

ַמִים ְלקַ  לּו. (ז)ְדרּותְוָגְבֵהי ׁשָ ּפָ  ֻהׁשְ
 לחושך

ָנָפלּו: (ח)ָיִכין ּוב ַעז ר ּכְ ּבֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
 כאשר שני עמודי האולם נפלו ונשברו:

ת ְלָחנו  ָרה ׁשֻ ָללּו. (ט)ֲעש ָ  ָאז ׁשו 
 נלקחו שלל.

                                                 
ַמּלֵא ָחְפֶניָך . ענין הגחלים ביחזקאל )י( וארבע גחלים בדביר מהלכות )מ"א ו יט(. ודש הקדשים. בקבדביר (א)

ֲחֵלי  ארבעהעיניהם והנה נטלו . כ"ש )פסיקתא רבתי פכ"ז אות ו', וילקוט ירמיה רמז ש'( ארבע גחלים וכו'. ֵאשׁ ־ּגַ
 .לפידים של אש ונתנו בארבע זויות של היכל ושרפו אותו ארבעהמלאכים יורדים ובידם 

יַקד כמו שנא' )דברים לב כב( עד תהום מלחכות. . יסוד של קודש, שהיה ארכו מ' אמה )מ"א ו יז(. וארבעים יסוד (ב) ַוּתִ
ית־ַעד ְחּתִ ל ּתַ או  ָעָלה ִלֵחָכה.־ְוֶאת)מ"א יח לח( . ומצאנו ל' לחיכה אצל אש כמו ׁשְ ּתְ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ  ַהּמַ

ף ֶאל ְוַהךְ . מנהג אבילות כ"ש )יחזקאל כא יט( אכה כף אל כף (ג) ף־ּכַ ופירש"י כמנהג הסופדים ותנן בענין אבילות  ּכָ
ַאְגּתָ ֵהי במועד )מ"ק ג ח( נשים במועד מענות אבל לא מטפחות ופי' הרע"ב מספקות כף אל כף. לה"כ )ירמיהו  ָדד.ְוׁשָ

ָאגה' כה ל(  ם ִיׁשְ רו  לו   ִמּמָ ן קו  ן ָקְדׁשו  ִיּתֵ עו  ַאג ַעל ּוִמּמְ א ג ִיׁשְ ד ְרִכים ַיֲעֶנה־ׁשָ אינו ל' בל' המקרא  ֵהיָדד, ָנֵוהּו ֵהיָדד ּכְ
טן מתכוון צער אלא צעקה של עושי מלאכה לזרז זה את זה להתחזק ודורכי הגתות רגילין בה )רש"י( אולם נר' כי הפיי

 לקריאה של צער.
 )ישעיה כח ה(. ת"י כתר.צפירה  (ד)
ֵלי וכל כלי אוצר בית המקדש מקום חמדתנו ותאוותנו, עש"ה )דה"ב לו יח( כלי חמדה אווי בית האוצר. ־וכל (ה) ְוכ ל ּכְ

ית הָ  ית ִהיםלא ֱֹּבֵ ת ּבֵ ים ְוא ְצרו  ַטּנִ ד ִלים ְוַהּקְ  .ַהּכ ל ֵהִביא ָבֶבלה' וגו'  ַהּגְ
ד־ּכ חַ  ָעַצר־ְול א)דה"ב יג כ( ל'  .לא עצר (ו)  .פי' לא השאיר לעצמו כוח )רלב"ג( ָיָרְבָעם עו 
, מה הוא עושה, א"ל ָאֵבלבמדרש א"ר )פ"ג אות י( קרא הקב"ה למלאכי השרת וא"ל מלך ב"ו וגבהי שמים לקדרות.  (ז)

ַמִיםיה נ ג( לובש שחורים ומכסה את ראשו בשק, אמר אף אני עושה כן, הה"ד )ישע יׁש ׁשָ ים  ַקְדרּות ַאְלּבִ ק ָאש ִ ְוש ַ
סּוָתם ֶמׁש ְוָיֵרחַ וכו', מכבה את הפנסין, א"ל אף אני עושה כן, הה"ד )יואל ב י(  ּכְ ָכִבים ָאְספּו נָ  ׁשֶ  ְגָהם.ָקָדרּו ְוכו 

מו  יָ . )מ"א ז כא( יכין ובעז (ח) ְקָרא ֶאת־ׁשְ ֶקם ֶאת־ָהַעּמּוד ַהְיָמִני ַוּיִ מו  ַוּיָ ְקָרא ֶאת־ׁשְ ָמאִלי ַוּיִ ְ ֶקם ֶאת־ָהַעּמּוד ַהש ּ ִכין ַוּיָ
 שיתן ה' עוז וקיום.בעז שיכון הבית לעולם, יכין ופי' הרד"ק קרא לעמודים שמות לסימן טוב,  ּב ַעז

ָרה. )דה"ב ד ח( נותעשרה שלח (ט) ת ֲעש ָ ְלָחנו  ַעש  ׁשֻ  .ַוּיַ
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ן ֵאּלּו. ְרֵכיֶהם ָנמּו ַאּיֵה ֲאדו   ּוְלעו 
 ת הזה?איה אדון הבי –יבים שאלו את הכהנים העורכים את הלחם ווהא

ְנָער ַצר ׁשִ ֻהְנָחלּו: (א)ְלאו  ים ּכְ ֵדׁשִ  ַלּקְ
 השולחנות הועברו לאוצרות בבל, לשימוש אנשים שטופים בזימה:

ְמִדים ָרִפים עו  ֲעָמד. (ב)ש ְ  ָנעּו ִמּמַ
 ממקומם.

ית ַמֲחַמד ת ִמּבֵ נו  ֶנֶהְרסּו ְמכו   .(ג)ּכְ
 מכונות המים שעשה שלמה בבית המקדש )מ"א ז כז(.

ָמד:ָזִרים קָ  ְ  ְראּו ִליֵמי ַהׁשּ
 להשמיד את ישראל:

ָרה ִכיּ  ת ָים ַוֲעש ָ ת.ו  ְנח ׁשֶ  רו 
 ים הנחושת שעשה שלמה )מ"א ז כז( וכן עשרה כיורות )שם לח(.

ת בּורו  ם ׁשְ ל ְוִהּנָ ִנְמְסרּו ַלּבֵ  .(ד)ּכְ
 מאלילי בבל )רש"י ירמיה נ ב(

ת ת ֵמָאז ְקדּורו  רו  או  ֵני ַהּמְ  :(ה)ּוׁשְ
 חשוכים:

ָבה ְרּכָ ּמֶ ר ּבַ ים ֲאׁשֶ ַפּנִ ה ָהאו   .(ו)ַמֲעש ֵ
 אופנים שעשה שלמה בבית המקדש כדמות אופני הקודש שראה יחזקאל במרכבה.

ָבה. הּוְרדּו ָלָאֶרץ, ז ַהר ָהָרִקיַע ּכָ  ּכְ
 

ֵלׁש ַעל ִים־חו  א: (ז)ּגו   ִלְפֵני ְכרּוִבים ּבָ
 בשעה שנבוכדנצר נכנס לבית קודש הקודשים:

ת הַ  יו  ָרדלו   ֵמֵעת הּוָרדּו. (ח)ּמו 
 מעת שהוסרו הקישוטים המרודדים שעשה שלמה בבית המקדש.

ד ִלְבָרָכה ל א ָיָרדוּ  ָלִלים עו   .(ט)ַהּטְ
 

ָלִבים ָרִעים ַעל ּדוּ ־ּכְ ֳמֵתי ָעב ּדֻ  :(י)ּבָ
 רשעים עלו מעלה מעלה עד לשמים:

                                                 
 )בראשית י י(. ת"א בבל. שנער (א)
ַעל לו  . כ"ש )ישעיה ו א( ם עומדיםשרפי (ב) ְמִדים ִמּמַ ָרִפים עו   .ש ְ
ת ־ְוֶאת( מ"ב כה יג. כ"ש )כנהרסו מכונות (ג) כ נו  יםוגו' ַהּמְ ּדִ רּו ַכש ְ ּבְ . כן כינה יחזקאל את בית מחמד עיניכם .ׁשִ

 המקדש )יחזקאל כד כא(.
ת ְוֶאם־אֶ וְ כ"ש )ירמיה נב יז( . והנם שבורות (ד) כ נו  אּו ת־ַהּמְ ש ְ ים ַוּיִ ּדִ רּו ַכש ְ ּבְ ֵבית־ה' ׁשִ ר ּבְ ת ֲאׁשֶ ח ׁשֶ ָים ַהּנְ

ֶבָלה ם ּבָ ּתָ ל־ְנֻחׁשְ  .ֶאת־ּכָ
ֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרוּ . כ"ש )יואל ב י( ושני המאורות מאז קדורות (ה)  .ׁשֶ
ָבה. במכונות המים היו אופנים מעשה האופנים אשר במרכבה (ו) ְרּכָ ַפן ַהּמֶ ה או  ַמֲעש ֵ "א ז לג( ופירש"י כמעשה )מ ּכְ

 מרכבה של מעלה שראה יחזקאל.
ֲחל שׁ מנצח את העמים ומראה לכולם שהם חלשים ל' )שמות יז יג( )ישעיה יד יב(.  חולש על גוים (ז) ַע ֶאת ַוּיַ ׁשֻ  .ֲעָמֵלק־ְיהו 
ָרד  (ח) ה מו  ת ַמֲעש ֵ  )מ"א ז כט(. קישוטים מרודדים במכונות המים שעשה שלמה.ל יו 
העיד רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו בסוטה )דף מ"ח ע"א(  .לים עוד לברכה לא ירדוהטל (ט)

 .קללה, ולא ירד הטל לברכה
ֳמֵתי ָעבנבוכדנצר אמר )ישעיה יד יד(  .על במתי עב (י) ֶלה ַעל־ּבָ ּדוּ . ֶאעֱֹ . הלכו, כמו האשה מדדה את בנה )שבת פי"ח ּדֻ

 ך.אותו שיל מ"ב( פי' דוחפת
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ל ָהב.־ּכָ ֶסף ּוְכֵלי ַהזָּ ֵלי ַהּכֶ  ּכְ
 

צּו ְוׁש ּסוּ  ַהב ֻקּצְ ית ַהּלַ  .(א)ִמּבֵ
 ונבזזו מבית המקדש:

ֲחחּו ע ְזֵרי ָרַהב ֵצאת ֶהָהָדר ׁשָ  :(ב)ּכְ
 כשיצאה השכינה , גם המלאכים הושפלו:

ר ִנְקָרא ְמהּוָמה ּוְמבּוָכה. ם ֲאׁשֶ  יו 
 רבן נקרא על ידי הנביא )ישעיה כב ה( מהומה ומבוכה, פי' שבר ובלבול.ויום הח

ָכה.ַמְלָאִכים כְּ  (ג)ַלֲהַקת ה ְמֵצָרה ָנבו  ָ  ִאׁשּ
 קהל המלאכים דמה לאישה מצטערת ונבוכה.

ַתח ְוָענּו ַאֲחָריו ֵאיָכה ּבּור ּפָ  :(ד)ּדִ
 הקב"ה התחיל לקונן

רּוִבים. ִציאּו ַהּכְ ָאִבי ְוהו  ִני ּומו   ָטס ַעּמו 
 הרוימ

ְבִבים.  ּוִבְכִליָבה ָהיּו ָבם ְמסו 
 

ָכל ה ּכְ ית ְיהּודָ ־ִהּנֵ ִים ּבֵ  :(ה)ה ֲחׁשּוִביםַהּגו 
 גם ישראל עובדי ע"ז: –ואמרו 

. תו  ֻדּלָ ף ִמּגְ ְרֵפי ַמְעָלה ֻחּלַ  ֵחיל ש ַ
 סולק

. תו  מו  ל א ָאָבה ְתִהּלָ יר ׁשְ  ְולאֵ ַאּדִ
 רצה

ים : (ו)ְלַגּלִ ְפַאְרּתו  ית ּתִ ת ּבֵ הּוׁשַ  ּכְ
 לערמת אבנים

ׁשּו ִמּנ ַעם. ַחק ֶהחֱֹ ֵרי ׁשַ  ַזּמָ
 שתקו מנעימת השיר.המלאכים המשוררים בשמים 

ם ַטַעם.־ְוָנם ַמה ֶכם ּפ ה ֵאין ַהּיו   ּלָ
  –וה' אמר להם 

ַעם:־ַמה ַעת ַהזָּ ׁשְ ֶלְך ּבִ סּו ַלּמֶ ַקּלְ  ּתְ
 

ָחִטים. ָתם ִנׁשְ ְמרו  ם ַעל ִמׁשְ  ְוַהּכ ֲהִנים ְוַהְלִוּיִ
 

                                                 
ּסוּ כמו  .ושוסו (א)  . בית המקדש מקום אש המערכה, וי"מ מקום שהאש שלטה בו.בית הלהב)זכריה יד ב( ת"י ונבזזו.  ָנׁשַ
ֵצאת ֶהָהָדר (ב) תאיכה א ו( א"ר על . הקב"ה, כמו שדרשו )ּכְ ֵצא ִמּבַ ל־ַוּיֵ ן ּכָ ע ְזֵרי דרשו במדרש רבה זה הקב"ה.  ֲהָדָרהּ ־ִצּיו 

 אכים )רש"י איוב ט יג(.. כינוי למלָרַהב
ִביִאיםכ"ש ַלֲהַקת.  (ג)  )ש"א יט כ( ופי' במצודה קבוצה. ַלֲהַקת ַהּנְ
. בילקו"ש )איכה רמז תתר"ט( אמר ירמיה לפני הקב"ה מי פותח על ישראל קינה וכו' דבור פתח וענו אחריו איכה (ד)

 אמר הקב"ה אני פותח תחילה וכו'.
פתיחה ט( על עמון ומואב כי נכנסו לבית ק"ק ומצאו שם שני כרובים, נטלו אותן  . במדרש )א"רטס עמוני ומואבי (ה)

ונתנו אותן בכליבה והיו מחזירין אותן בחוצות ירושלים ואומרים לא הייתם אומרים שאין האומה הזאת עובדת עבודה 
ִעיר ִהנֵּ  ַיַען ֲאמ רזרה, ראו מה מצינו להם וכו' הה"ד )יחזקאל כה ח(  ָאב ְוש ֵ ָכלמו  ית ְיהּוָדה־ה ּכְ ִים ּבֵ  .ַהּגו 

ים. )ירמיה ט י( לגלים (ו) ַלִים ְלַגּלִ י ֶאת־ְירּוׁשָ  פי' הרד"ק גלי אבנים. ְוָנַתּתִ
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ִטים יו  ֲעַטת ִאְסַטְרּדְ ָתם ָעְמדּו ׁשַ  .(א)ְוַעל ַמְחְלקו 
 רגלי קצינים.

ְרָהִטיםְונָ   :(ב)מּו ַאּיֵה ֶמֶלְך ָאסּור ּבָ
 הקב"ה שנשבע להשרות שכינתו בביהמ"ק:

ְלִכים. ִבי הו  ְ ׁשּ ים ּבַ ׁשִ ּמְ ִלים ְוַהְמׁשַ  ַהּכֵ
 והכהנים

ֶבל ְמׁשּוִכים. ּכֶ ָגִנים ּבַ ִרים ְוַהּסְ ָ  ַהש ּ
 

ים ּדִ ק ָחְגרּו ַמְלָאִכים: (ג)ּוְתמּור ּבַ  ש ַ
 ובמקום בגדי פשתן,

ץ ָלבִ   ּוָפַקח ֵעיָניו. (ד)יאּדָ
 שמח נבוכדנצר כאשר ראה.

ְך ְלָפָניו ה ִמיָכֵאל ְמַהּלֵ  .(ה)ְוִהּנֵ
 

ִרים ָניו: (ו)ְוש ָ ֲעָבִדים ָחזּו ֲהמו  ְלִכים ּכַ  הו 
 :לפני אדוניוכעבד לפני נבוכדנצר והמוני חייליו ראו שמיכאל הולך 

ה ֶאת ֲאָוה ָעָטה ְוִכּבָ ָרה.־ּגַ נו   ַהּמְ
 התלבש בגאווה

ָרא.  ְוָנָטה ָידו  ֶאל לאֵ ַהּמו 
 

ר ע יְך או  ֲחׁשִ ָרה:ו  ַוּיַ  ֶטה או 
 כיבה אורו של הקב"ה, שלבושו אור:

ל. ִביר ּבֵ ּדְ ֲאגו  ַכֲאִרי ּבַ ׁשַ  ּבְ
לכינוי לנבוכדנצר, עובד האליל   ּבֵ

ל. ַעל ֵמת ִמְתַאּבֵ ִדי, ּכְ ַרח ּדו   ּבָ
 

                                                 
יָריו. שעטת אסטרדיוטים (א) ת ַאּבִ ְרסו  ֲעַטת ּפַ ל ׁשַ )ירמיה מז ג( פי' הרד"ק חוזק הכותם בפרסותיהם את הארץ.  ִמּקו 

ללמוד תורה מרבן גמליאל, פי'  איסטרטיוטותמעשה ששילח המלכות שני "ד ה"ג . בירושלמי ב"ק פאסטרדיוטים
 .קצינים

( שנקשר באהבה לישראל המקיימים מצוות בזריזות ובריצה אסור)שיר ז ו(. כינוי להקב"ה ופירש"י )מלך אסור ברהטים  (ב)
ָרץ) יניכם, בזכות הריצות שרץ אברהם שנא' אני ב אסור)בראשית יח ב( ת"א ורהט(. בילקו"ש, אמר הקב"ה כביכול  ַוּיָ

ָקר ָרץ ַאְבָרָהם־ְוֶאל)בראשית יח ז(  ִים, י"א בזכות יעקב שכתוב בו )בראשית ל לח( ַהּבָ ת ַהּמָ ֲקתו  ׁשִ ֳרָהִטים ּבְ . ד"א ּבָ
ראלא שבועה שנא' )במדבר ל ד(  אסוראין  "ר לא אלו האבות שרצו לפניו כסוסים. במדרש )ויק ברהטים, ְוָאְסָרה ִאּסָ
( של יעקב אבינו. רהיטין)וי"ג  רהטיןשאסר הקב"ה את עצמו בשבועה שמשרה שכינתו בתוך  מלך אסור ברהטיםד( 

ִתיםשל יעקב, זרעו של יעקב. ויש לפרש בית המקדש שנאמר בו )שיר א יז(  רהטיןבספר המעריך פי'  רו   .ָרִהיֵטנּו ּבְ
ִתים רו  י פירש"י )על יומא דף ל"ח ע"א( דלת, וכן נאמר )מ"א ו לד(  ִהיֵטנוּ ָר היינו ברושים )א"ע ועוד מפרשים(.  ּבְ ּתֵ ּוׁשְ

ים ׁשִ ת ֲעֵצי ְברו  ַקְרַקע ־ַוְיַצף ֶאתרצפה )ילקו"ש שיר סוף רמז תתקפ"ה(, וכן נאמר )שם טו(  ָרִהיֵטנוּ . אי נמי ַדְלתו 
ים ׁשִ רו  ת ּבְ ַצְלעו  ִית ּבְ  .ַהּבַ

יםם כ"ש )יחזקאל י ב( . בגדיהם הרגילים של המלאכיבדים (ג) ּדִ  .ְלֻבׁש ַהּבַ
כו  נבוכנדצר כ"ש )ירמיה ד ז( לביא.  (ד) ּבְ  , פירש"י נבוכדנצר.ָעָלה ַאְרֵיה ִמּסֻ
ֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמהוכו'. במדרש תנחומא הישן )מהדורת בובער( והנה מיכאל  (ה) ָרִאיִתי ֲעָבִדים , זה שאמר הכתוב ְויו 

ירד  מיכאלשהחריב את בית המקדש, שלא נכנס לתוכו שהיה מתיירא, מה עשה  זה נבוכדנצר ,(ז )קהלת י סּוִסים־ַעל
ִרים ה ְלִכים זה נבוכדנצר,  סּוִסים־ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעלוהכניסו לקדש הקדשים, ורוח הקודש אומרת,  ואחז בסוסו ְוש ָ
ֲעָבִדים ַעל  ., זה מיכאלָהָאֶרץ־ּכַ

 .י כא( מיכאל נקרא שר )דניאל. ושרים (ו)
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ל ְיָלה ל א ִקּבֵ ת ּבו  ַבּלַ ן ָהרּוחו  ְקדו   :(א)ּפִ
 באותו לילה, לא שמר על נשמות ישראל:

ִחיִתים ׁשְ י.(ב)ָאַמר ַלּמַ ְכּתִ  , ֲחָמִתי ִהּתַ
 .שפכתי

י. ְיֶביָה ָנַתּתִ ַכף או  י ּבְ  ֶאת־ְיִדידּות ַנְפׁשִ
 

י ּתִ יִתי ְוַנֲחָלִתי ָנָטׁשְ י ֶאת־ּבֵ  :(ג)ָעַזְבּתִ
 
 

 בק"ק פפד"מ אין אומרים קינה זו

 במשקל י' תנועות בכל חרוז ב

ַני.בְּ  יּון ְוֵיִלילּו ּבָ  ֵליל ֶזה ִיְבּכָ
 

יִתיֵליל ָחַרב  ַני. ּבֵ ְרפּו ַאְרמו   ְוִנש ְ
 

ַני.־ְוָכל ָרֵאל ֶיְהּגּו ִביגו  ית ִיש ְ  ּבֵ
 יביעו יגון ואנחה.

ַרף ְיָי  ר ש ָ ֵרָפה ֲאׁשֶ ְ  בליל זה.: )ויקרא י ו(ְוִיְבּכּו ַהש ּ
 

ֵיִליל ַמר,  ֵליל ֶזה ּתְ ה ִנבְ ּבְ  ֶלת.דֶּ ֲעִנּיָ
 .מובדלת מאביה

ית ָאִביָה  ֶלתּוִמּבֵ ם ֶנְחּדֶ ַהּיו   .ּכְ
 ., ועד היום לא חזרהגורשה מבית אביה בחיי אביה

ֶלת. ר ַהּדֶ יתו  ְוִנְסּגַ  ְוָיְצָאה ִמּבֵ
 

ָכל ְבָיה, ּבְ ִ ׁשּ ֶכֶלת.־ְוָהְלָכה ּבַ ה ֶנאֱֹ  ּפֶ
 

ֶכֶלת. ֶעֶרת ְואו  ֵאׁש ּבו  ָחה ּבְ ּלְ ם ׁשֻ יו   ּבְ
 

 בליל זה.: )ע"פ במדבר טז לה(ֵמֵאת ְיָי ְוֵאׁש ֶחֶלת גַ ָיְצָאה וְ 
 

ָבה. ב ַהחו  ל ִסּבֵ ְלּגַ ֵליל ֶזה ַהּגַ  ּבְ
 הסתובב הגלגל והעלה את חטאיי לפני ה'.

ָרָבה יִתי ֶנחֱֹ ִני ּבֵ ם ׁשֵ ן ּגַ  .(ד)ִראׁשו 
 

ֵבָבה. ו  ת ַהׁשּ ד ל א ֻרָחָמה ּבַ  ְועו 
 

                                                 
ָיְדָך וכו'. בילקו"ש )בלק רמז תשס"ט( וכשבא לישן מפקיד רוחו לפני הקב"ה שנא' )תהלים לא ו( פקדון הרוחות  (א) ּבְ

 .ַאְפִקיד רּוִחי
ָידו  הם ששת המלאכים, . למשחיתים (ב) ֵחתו  ּבְ ִלי ַמׁשְ  ., ביחזקאל )ט(ְוִאיׁש ּכְ
י ֶאתעָ כ"ש )ירמיה יב ז( . את ידידות נפשי וכו' (ג) י־ַזְבּתִ ּתִ יִתי ָנַטׁשְ י ֶאת־ֶאת ּבֵ ַכף א ְיֶביהָ ־ַנֲחָלִתי ָנַתּתִ י ּבְ  .ְיִדדּות ַנְפׁשִ
 . ל' נקבה לצורך החרוז.נחרבה (ד)



 24 קינות לליל תשעה באב

שׁ  ָקָתה ֵמי רו  ְטָנּה צָ ־ְוֶאת (א)ֻהׁשְ  .(ב)ָבהּבִ
 ואת בטנה נתן נפוחה.

ָבה. ָתה טו  יתו  ְוַגם ָנׁשְ ָחּה ִמּבֵ ּלְ  ְוׁשִ
 שכחה

ר ֲאֵהָבּה. ְנָאה ֵמֵאת ֲאׁשֶ ִ ָלה ַהש ּ דו   ּגְ
 

ָזָבה. (ג)ּוְבַאְלְמנּות ַחּיּות ה ֶנעֱֹ ָ ִאׁשּ  ּכְ
 כאלמנה בחיי בעלה

ן ֲעָזַבִני ְיָי   בליל זה.: )ישעיה מט יד(ַוּת אֶמר ִצּיו 
 

ֵליל י ּבְ ת. (ד)ֶזה ָקַדְרּתִ רו  או  כּו ַהּמְ  ְוָחׁשְ
 פני הושחרו כשולי קדרה

ת ָמרו  י ּוִבּטּול ִמׁשְ ית ָקְדׁשִ ן ּבֵ  .(ה)ְלָחְרּבַ
 

ֵליל ֶזה ַסּבּוִני ֲאָפפּוִני ת. (ו)ּבְ  ָצרו 
 הקיפוני

ת ֵזרו  ִדין ָחֵמׁש ּגְ ֵעד ּבְ  .(ז)ְוַגם ָקָרא מו 
 ות.גם בחר ביום זה לקיים בו חמש גזירות רע

ת רו  ע ַלּדו  כּו ְוִנְקּבַ ם ּבָ ִכי ִחּנָ  .(ח)ּבְ
 

ה ֵמֵאת ְיָי   בליל זה.: )ע"פ מ"א יב טו(ַיַען ָהְיָתה ִסּבָ
 

ת ֵליל ֶזה ֵאְרעּו בו  ָחֵמׁש ְמא ָרעו   .(ט)ּבְ
 

ת ָרעו  ַע ּפְ ְפרו  ת ּבִ ַזר ַעל ָאבו   .(י)ּגָ
 ביום שנפרע מהם חובותיהם.

ת  ת ְמֵצרו  ת.ְוָדְבקּו בו  ָצרו   ְוַגם ָרעו 
 

ת. ָגעו  ַע ּפְ ְפגו  ם מּוָכן ָהָיה ּבִ  יו 
 למפגעים רעים.

ת. ל ְזָועו  ֵיב ְוֵהִרים קו  ִמיד ָהאו   ְוֶהעֱֹ
 –ואמר לי 

                                                 
 סם המוות )רד"'ק(.מר מאוד ו)ירמיה ט יד(. סחיטת עשב ששמו רוש והוא  מי רוש (א)
 )במדבר ה כא(. פירש"י כתרגומו נפוחה. צבה (ב)
 )ש"ב כ ג(. ת"י ארמלן דבעליהן קיים. ות חיותאלמנ (ג)
 )ירמיה ח כא(. ת"י אתחפיאו פני אכרום אוכמן כקדרא.קדרתי  (ד)
ה־ַעל. במדרש )א"ר א נ( ובטול משמרות (ה) ִכּיָ  על ביטול משמרות. ֵאּלֶה ֲאִני בו 
 )תהלים קטז ג(. ת"י אקיפו יתי.אפפוני  (ו)
 ; שם ה יב(. )יחזקאל יד כא חרב ורעב וחיה רעה ודבר וגלותדלהלן וי"א כי"א שהם חמש מאורעות  .חמש גזרות (ז)
. בסנהדרין )דף ק"ד ע"ב( אתם בכיתם בכיה של חינם )במרגלים( ואני אקבע לכם בכיה בכי חנם בכו ונקבע לדורות (ח)

 לדורות.
וז וחמישה בתשעה באב וכו' . כדתנן )תענית ד ו( חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמחמש מאורעות (ט)

 ה ביתר, ונחרשה העיר.דבתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכ
 )שופטים ה ב(. פירשתי לפי מה שנ"ל כוונת הפייטן. ויונתן תרגם כד מרדו בית ישראל. בפרוע פרעות (י)
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ר ָאַמר ְיָי  ם ֲאׁשֶ י ֶזה ַהּיו   בליל זה.: )ע"פ שופטים ד יד(קּום ּכִ
 קום ולך לגלות כי הגיע יום הפורענות שניבאו הנביאים:

 

 

ַלִים.ָאָנה בְּ ־ַעד ירּוׁשָ ד ּבִ ן ּוִמְסּפֵ ִצּיו  ה ּבְ  ִכּיָ
ָלִים: ת ְירּוׁשָ מו  ן ְוִתְבֶנה חו  ַרֵחם ִצּיו   ּתְ

 א"בע"ס  ג

ׁש. ֲחָטֵאינּו ָחַרב ִמְקּדָ  ָאז ּבַ
 

ַרף ֵהיָכל:ּוַבֲעו   ֵתינּו ִנש ְ  נו 
 

ָרה ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ ד־ּבָ ָרה ִמְסּפֵ ּה ָקׁשְ  .(א)ּלָ
 לאכים להספיד.בירושלים )של מעלה( התאספו המ

אּו ִקיָנה: ַמִים ָנש ְ ָ  ּוְצָבא ַהׁשּ
 

ְבֵטי ַיֲעק ב. ָמָרה ׁשִ כּו ּבְ ם ּבָ  ּגַ
 

לּו ִדְמָעה: ת ִיזְּ לו   ְוַאף ַמזָּ
 

ם רּון ָחפּו ר אׁשָ ְגֵלי ְיׁשֻ  .(ב)ּדִ
 כיסו ראשם כאבלים.

יָמה ּוְכִסיל ָקְדרּו ְפֵניֶהם:  ּכִ
 חשכו שמות כוכבים )איוב ט ט(

ירוּ  ת ֶהְעּתִ ֵמַע. (ג)ָאבו  ל א ׁשו   ְולאֵ ּכְ
 התפללו

 ָצֲעקּו ָבִנים ְול א ָעָנה ָאב:
 

ר ל ַהּתו  ָמָרה (ד)ְוקו  ֵעק ּבְ  .צו 
 וקולו של משה רבנו

ה א ֶזן: ָמן ל א ִהּטָ ֶעה ֶנאֱֹ  רו 
 הקב"ה

ים. ּקִ  ֶזַרע ק ֶדׁש ָלְבׁשּו ש ַ
 

                                                 
. קשרה מספרושלים של מעלה שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מטה. )תהלים קכב ג(. פירש"י יר בעיר שחברה לה (א)

 בפתיחתא דא"ר )אות כ"ד( אמר הקב"ה למלאכים מה לכם קושרים מספר.
 )אסתר ו יב( ָאֵבל ַוֲחפּוי ר אשׁ )ירמיה יד ג(. כיסו ראשם )רש"י(, והוא דרך אבילות כ"ש חפו ראשם  (ב)
 ן בפתיחתא דא"ר )אות כד(.. תפילת האבות בשעת החורבהעתירו אבות (ג)
)שיר ב יב(. במדרש )שיר רבה( זה משה רבנו שנקרא תייר טב, פי' דורש ומחפש טוב לישראל )כמו שפירש  וקול התור (ד)

 לחפש(. גם משה רבנו התפלל בשעת החורבן )א"ר פתיחה אות כד(. ָלתּור,רד"ק בשורשים, 
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סּוָתם ת ּכְ ק הּוׁשַ ַמִים ש ַ ָ  :(א)ּוְצָבא ַהׁשּ
 

ְך הַ  ֶמׁש ְוָיֵרַח ָקַדר.ָחׁשַ ֶ  ׁשּ
 

ָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם  :(ב)ְוכו 
 ו אורם:סתירה

ַמר ֶנֶפׁש. ֵעק ּבְ ן צו   ָטֶלה ִראׁשו 
 טלה, מזל ניסן, ראשון לחודשי השנה, צעק בנפש מרה.

ַבח הּוָבלּו: יו ַלּטֶ י ְכָבש ָ  ַעל ּכִ
 ישראל שנקראו צאן )יחז' לד לא(

ר ּמְ ר ּבַ ִמיַע ׁשו  ִמים.ְיָלָלה ִהׁשְ  ו 
 מזל אייר

חּו ַקְרָניו ר ׁשַ ר ׁשו  כו  י ּבְ  :(ג)ַעל ּכִ
 כי נשפל כבודו של יוסף המכונה "בכור שור":

ַעס. ִמים ָחָלה ִמּכַ או  ַכב ּתְ  ּכו 
 מזל סיון

ִים: ּמָ ְך ּכַ ּפַ י ַדם ַאִחים ִנׁשְ  ּכִ
 

ל ַסְרָטן. ׁש ִלְנּפו  ּקֵ  ָלָאֶרץ ּבִ
 מזל תמוז.

ְפנּו ִצֵחי  י ִהְתַעּלַ  :(ד)ָצָמאּכִ
 מיובשים מחמת הצמא:

ל ַאְרֵיה. ם ִנְרַעׁש ִמּקו   ָמרו 
 מזל אב.

ם: רו  ֲאָגֵתנּו ָעְלָתה ַלּמָ י ׁשַ  ּכִ
 

חּוִרים. ם ּבַ ת ּגַ  ֶנֶהְרגּו ְבתּולו 
 

תּוָלה ָקְדָרה ן ּבְ  ָפֶניָה: (ה)ַעל ּכֵ
 מזל אלול

ה. ִחּנָ ׁש ּתְ ב מ אְזַנִים ּוִבּקֵ  ִסּבֵ
 מזל תשרי הסתובב והתפלל.

ים: ף ָמֶות ֵמַחּיִ י ִנְכַרע ָלנּו ּכַ  ּכִ
 

                                                 
ק אָ . כ"ש )ישעיה נ ג( וצבא השמים וכו' (א) סּוָתםְוש ַ ים ּכְ  .ש ִ
ָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם. כ"ש )יואל ב י( םהגך השמש וירח קדר וכוכבים אספור נחש (ב) ֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכו   .ׁשֶ
רו  ָהָדר לו  . ביוסף נא' )דברים לג יז( על כי בכור שור שחו קרניו (ג) ר ׁשו  כו  , ונא' )תהלים צב יא( ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו ּבְ

ְרֵאים ַקְרִניַותָּ   .שחו קרניו, וכאן נהיה ההיפך ֶרם ּכִ
 יבש. ִצֵחהפי' הרד"ק  ,ָמאצָ  ִצֵחה. )ישעיה ה יג( צחי צמא (ד)
 כמו שנמצא בקצת כת"י. ָקְדרוּ . לכאו' צ"ל קדרה פניה (ה)
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ַחד ּוְרָעָדה.  ַעְקָרב ָלַבׁש ּפַ
 מזל חשון

י בְ  יםּכִ רּונּו ָצֵרינּו: (א)ַעְקַרּבִ  ִיּסְ
 

ַחל. ּנַ ִרידּו ִדְמָעה ּכַ ְלֵגי ַמִים הו   ּפַ
 

ן ָלנּו: ת ל א ִנּתַ ׁשֶ ּקֶ ת ּבַ י או   ּכִ
 בול, אלא להיפך הגיע אלינו חורבן:לא ניתן לנו אות הקשת )מזל כסלו( שלא יבוא מ

נּו.  ָצפּו ַמִים ַעל ר אׁשֵ
 הדומה לזרם מים רבים על ראשנו.

נּו ָיֵבשׁ   :(ב)ּוִבְדִלי ָמֵלא ִחּכֵ
 דרכו להיות מלא גשמים, נשאר חכנו יבש בצמא:)שמזלו דלי( ש גם בחודש שבט

ל. ן ְול א ִנְתַקּבָ  ֵקַרְבנּו ָקְרּבָ
 

ִעיר חַ  ַסק ש ְ אֵתנּו:ּוְגִדי ּפָ  ּטָ
 בחודש טבת )שמזלו גדי( הפסקנו להקריב שעיר חטאת ר"ח:

לּו ַיְלֵדיֶהן. ְ ׁשּ ת ּבִ  ַרֲחָמִנּיו 
 

ִגים ל ּדָ  ֶהְעִלים ֵעיָניו: (ג)ּוַמזַּ
 מזל אדר

ת ּבָ ַכְחנּו ׁשַ ָבִבים. (ד)ׁשָ ת ׁשו  ִלּבו   ּבְ
 

ל ח ּכָ ּכַ י ׁשִ ּדַ ֵתינּו:־ׁשַ  ִצְדקו 
 

ן ִקְנאָ  א ְלִצּיו  ַקּנֵ ָלה.ּתְ  ה ְגדו 
 

ר ָנְגֶהָך: ִתי ָעם ְמאו   ְוָתִאיר ְלַרּבָ
 כינוי לירושלים )איכה א א(

 
 
 

ַמֵהר ְיׁשּוָעה  . ּתְ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְנֶנָה ּכַ . ּוְתכו  ר ָאַמְרּתָ ֲאׁשֶ ן ּכַ ַרֵחם ִצּיו  ּתְ
תּוב עַ  ּכָ ים: ּכַ ַרֲחִמים ַרּבִ ַלִים ּבְ ה. ְוָתׁשּוב ִלירּוׁשָ ֻאּלָ ל ַיד ְוָתִחיׁש ּגְ

ןָֹֿ֣כַָֽֿ֣. )זכריה א טז(ְנִביֶאָך  ֵכ֞ ַמ רָֿ֣יְָֿׁ֣־הל  תִַָָֿֿ֣֣ש ָֿ֣י ָָֿ֣֗א  לִַָֿ֣֙בְׁ יםֵָֿ֣ביִתיָֿ֣֙יִָֿ֣לירּוש  ַרֲחִמָ֔ םָֿ֣֙בְׁ
                                                 

 )מ"א יב יא(. פי' הרלב"ג מקלות אשר בהם קוצים. בעקרבים (א)
 ייטן כאן את סדר החודשים.. לא ידעתי למה הפך הפדלי, גדי (ב)
 .ְוִיְדּגּו ָלר ב. סימן לפריה ורביה שנא' )בראשית מח טז( דגים (ג)
ׁש ֶאת־ְוִאםכ"ש )ירמיה יז כז( . שכחנו שבת וכו' (ד) ְמעּו ֵאַלי ְלַקּדֵ ם־ל א ִתׁשְ י יו  ת ּוְלִבְלּתִ ּבָ ַ ֲעֵרי  ַהׁשּ ׁשַ א ּוב א ּבְ ָ ֵאת ַמׁשּ ש ְ

לַ  ם ַהשַּׁ יִ ְירּוׁשָ יו  לַ ם ּבְ ת ְירּוׁשָ ָעֶריָה ְוָאְכָלה ַאְרְמנו  ׁשְ י ֵאׁש ּבִ ּתִ ת ְוִהּצַ היִ ּבָ  .ם ְול א ִתְכּבֶ
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ָֿ֣יְִָֿׁ֣יב  ָֿ֣ ם ֻא  ָֿ֣נְׁ ה ָֿ֣ב ָ֔ וי  ָֿ֣נ ה ָ֥ ק  ָֿ֣וְׁ ֹות אָ֑ ב  ַָֿ֣עלָֿ֣(א)ָֿ֣צְׁ ִַָֽֿ֣־ִיּנ ט  ה ל  רּוש  ַמר  ׃םיְׁ  .)שם יז(ְוֶנאֱֹ

ָֿ֣יְָֿׁ֣ ַמר֙ הָֿ֣א  רָֹֿ֣כ  ר  אֵָֿ֣לאֹמָ֗ ָֿ֣קְׁ ֹוד׀ ֹותי  ָֿ֣ע  אָ֔ ב  ֹודָֿ֣תְָָָֿֿֿׁ֣֣֣צְׁ ינ העֶ֛ ָ֥ ֹובָָֿֿ֣֣(ב)פּוצ  ִָֿ֣מטָ֑ י ַר  ע 
ָֿ֣יְָֿׁ֣ ם ִנַח֨ ָָֿ֥֣וְׁ תי  ָֿ֣א  ָֿ֣בִָֿ֣־ָֿ֣עֹוד֙ ֹוד ָֿ֣ע  ר ַחָ֥ ָּֿ֣וב  ֹון ִִַָֽֿ֣ציָ֔ ל  ַמר ָֿ֣׃םירּוש   .)ישעיה נא ג(ְוֶנאֱֹ

םָֿ֣יְָֿׁ֣־יִכַָֽֿ֣ לי  ִָֿ֣נַח֨ ֹוןִָֿ֣נַחםָֿ֣֙כ  ַָֿ֣וי  ָֿ֣־ִָֿ֣ציָ֗ יה  ֹבת ָ֔ רְׁ ב ָֿ֣ח  םִָֿ֣מדְׁ הָֿ֣֙כְָֿׁ֣ש  הר  ת   ב  ַערְׁ ןָֿ֣וְׁ ד  ָֿ֣(ג)ֵעָ֔
ָָֿ֑֣יְָֿׁ֣־ַגןכְָֿׁ֣ ֹוי  ש  הִָֿ֣֙ימ  ָָֿֿ֣֣ש  ח  ִשמְׁ ה׃ןָֿ֣וְׁ ַֽ ר  ֹולִָֿ֣זמְׁ קָ֥ הָֿ֣וְׁ הָֿ֣תֹוד    ֵצאָֿ֣ב ָ֔

 
 ואתה קדוש

 
 לש"ץ ללא תתקבל קדיש

 
 עלינו לשבח

 

                                                 
 . לפירש"י חבל המדידה, כדרך הבונים למדוד, ולפי א"ע קו המשקולת.וקו (א)
 . תורחבנה מרוב טוב )מפרשים(.תפוצינה (ב)
 . גם ערבה ל' מדבר )רש"י(.וערבתה (ג)
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 קרובות לתשעה באב
 

 אומרים קרובות מלך עוזר ומושיע ומגןהש"ץ חוזר התפלה וכשמגיע אל 
 

 מןכמסוחתום כפול  אלעזר בירבי קליר' ושם המחבר נמחומש עד אות  א"במיוסד ע"ס 

ם ֶמֶבְך ע ֶגל ֲחִצי ָגְרִני קהל יו   .(א)ַאֲאִביְך ּבְ
 .הסנהדרין אבכה ביום נבוכו חכמי

ָמה ִני. (ב)ֲאַאּטְ ְגרו  ת ּבִ ָפה ֵמֲענו   ָכל־ש ָ
 אבקש מכולם לסתום שפתותיהם, ולא לענות ליללות העולות מגרוני.

י ל א שַׁ  ה ּכִ ל־ּפֶ ִניֲאַאּלֵם ּכָ  .(ג)ְך ֲחרו 
 ק, כי טרם שכך כעסו של מקום עליי.אבקש מכל פה לשתו

ן י ל א ָדׁש ּבֶ ד ּכִ ת ְועו  ע ֵמאו  ׁשַ ְרִני־ַאֲאִבין ּתְ  .(ד)ּגָ
 אתבונן בתשע מאות שנה בהן עצר הקב"ה את חמתו ולא רמס אותי.

ִני ָרִני. .ַאֲאִקיץ ֶחְברו  ר ִחּבְ  ֲאׁשֶ
 ון, שיתחבר לקונן יחד איתי.ראעיר את אבררהם אבינו, הקבור בחב

ָקְרִאי חזן י ּבְ ִני ,ֵאיָכה ָיַגְעּתִ רו  (ה)ִנַחר ּגְ
 :)תהלים סט ד( 

 

ִני ַא   רו  ָגֵנךְ ּגְ ן ֶאת־ּדְ ית ְצִחיָחה ִאם־ֶאּתֵ  .(ו)ְנׁשִ
 עוד את דגנך לאויבייך.יהיה גרוני יבש אם אתן  –בשבועה והקב"ה משיב 

הַא   ְנֵנְך. (ז)ֲחִזיק ָמֵגן ְוִצּנָ ִגיֵנְך ְלגו   ּבְ
 הגן עלייך.אלא אחזיק במגן ל

                                                 
כּו שעיה ט יז( אבכה ל' )י .אאביך (א) ְתַאּבְ לכן פירשתי  אכָ בָּ ק הַ מֶ עֵ ופירש"י שאין האל"ף שורש והוא ל' )תהלים פד ז( ַוּיִ

רן עגלה, כדי שיהו ויתה כחצי גהסנהדרין . במשנה )סנהדרין פ"ד מ"ג( עוגל חצי גרני. ל' מבוכה. מבך .אותו ל' בכיה
ָרֵאל, ונא' )דה"ב יח ט( רואין זה את זה ָפט ֶמֶלךְ  ּוֶמֶלְך ִיש ְ ׁשָ ִבים ִאיׁש ַעל־ִויהו  ׁשְ ָגִדים ־ְיהּוָדה יו  ים ּבְ ׁשִ ְסאו  ְמֻלּבָ ּכִ

ֶרן ג  ִבים ּבְ  .כי בגורן ישבו אלא כדתנינן סנהדרין היתה כחצי גורן עגולהוואמרו )שמו"ר פר' ה'(  ְוי ׁשְ
ן א ֵטםל' )משלי יז כח(  .אאטמה (ב) ָפָתיו ָנבו   .ש ְ
ח ּוְכִאּלֵם יד(ל' )תהלים לח  .אאלם (ג) יו־ל א ִיְפּתַ ָכָכה ַוֲחַמת. ל' )אסתר ז י( לא שך חרוני. ּפִ ֶלְך ׁשָ  .ַהּמֶ
ִתיל' )דניאל ט ב( . אאבין (ד) ינ  ָפִרים ּבִ ּסְ ִנים ּבַ ָ ר ַהׁשּ במדרש )ויק"ר פר' ז'( קרוב לתשע מאות  .תשע מאות ועוד .ִמְסּפַ

מים, מיום שיצאו ממצרים ועד שנה שנתעוררה עליהן בימי שנה היתה השנאה כבושה בין ישראל לבין אביהם שבש
יחזקאל, והחשבון ת"פ שנה מיציאת מצרים עד לבנין הבית ע"י שלמה )מ"א י א( ות"י שנה שעמד הבית )ועיין בפי' 

ִתי ּוֶבן. לא דש הקב"ה אותי כמו איכר הדש את הגורן ל' )ישעיה כא י( כי לא דש בן גרנימהרז"ו(.  ְר ־ְמֻדׁשָ ר ּגָ ִני ֲאׁשֶ
י ֵמֵאת  ַמְעּתִ ת  ה'ׁשָ י ָלֶכםלא ְֱֹצָבאו  ְדּתִ ָרֵאל ִהּגַ . אבל הרבה פירשו שבימי הקליר עברו ט' מאות שנה מהחורבן, ֵהי ִיש ְ

לא דרך ה' את אויביי בגורן, אולם בני זמננו הסכימו כי הקליר נפטר עוד לפני שעברו ו' מאות  כי לא דש בן גרני
הינה תוספת שהוסיפו בעלי הפירוש הנ"ל על מנת להתאים את הפיוט  ועודוענים כי המילה שנה מחורבן הבית. ויש ט

 לזמנם.
 פירש"י יבש גרוני. .יגעתי בקראי נחר גרוני (ה)
ָנםל' )ישעיה מא יז(  .גרוני אנשית (ו) ָמא ְלׁשו  ּצָ ה ּבַ ּתָ ַאְך . ל' )תהלים סח ז( צחיחה, פירש"י ל' חורבה ויובש. ָנׁשָ

ֲרִרים ְכנוּ  סו  , פירש"י בארץ ציה וצמאה. ודרך אדם הנשבע לומר יהיה גרוני יבש אם אעשה כך וכך, כ"ש ְצִחיָחה ׁשָ
ק)תהלים קלז ו(  ְדּבַ י ִאם־ּתִ ִני ְלִחּכִ ֵרִכי־ְלׁשו  ע ונא' )ישעיה סב ח(  ל א ֶאְזּכְ ּבַ ן ה' ִנׁשְ ַע ֻעזּו  ִאם ֶאּתֵ יִמינו  ּוִבְזרו  ּבִ

ד ַמאֲ ־ֶאת ָגֵנְך עו   .ָכל ְלא ְיַבִיךְ ּדְ
 מעץ )רש"י(. צנהמעור, ו מגןל' אחד הם אלא ש .)ירמיה מו ג( מגן וצנה (ז)
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ָנה ְצִמיִדים ַעל־ָיַדִיְך ְוָרִביד ַעל ֵנךְ ־ְוֶאּתְ רו   :)יחזקאל טז יא( ּגְ
 ואחזיר לך את התכשיטים שהיו לך בימי קדם:

 להחיות מתים. וכו' עדבא"י מגן אברהם: אתה גבור 
 

 
 

לּוַחי. קהל ָנה ׁשְ ָכל־ׁשַָ ת ּבְ  ָאְבקּו ְבִקינו 
 פר ומרבים בקינות.כל שנה, יושבים שלוחי ציבור באבק וע

ּלָֻחי ת ׁשִ לו  ָפִנים ַעד ּכְ ִנים ּבְ  .(א)ָאְבכּו ָבּה ּפָ
 סוף הגלות.לעד יושבים אלה מול אלה ובוכים 

ה  ִליחֶ ֶאְבּכֶ ל ִניָהי ,ֶדר קו  ָהִרים קו   .(ב)ִמּלְ
 אני בוכה בחדרי, מבלי להרים קול בכיי.

ׁשּו ָנְגָהיֲאַבלֶּ  ְ ה ַעד ְיֻעׁשּ ִכּיָ  .(ג)ה בו 
 עד שיכהו עיני מרוב בכי.כל חיי אבכה אני 

ה ָלַחי .ּוְלָחַיי ,ֲאַבּכֶ י ׁשְ  .(ד)ִאּבֵ
 .כמו שתילים בפרדס יהיו רטוביםאבכה עד שלחיי 

לּו ֵעיַני ְמַיֵחל ֵללא ָהי חזן (ה)ֵאיָכה ּכָ
 :)תהלים סט ד( 
 עיני כלות, מרוב ההמתנה לגאולת ה':

.ְללאֵ ַחי ְל   ה ְלַמֲענו  ת ְוַיֲעש ֶ  ַחּכו 
 חכו ללא חי והוא יגאל אתכם למענו. –הקב"ה עונה ו

.ְל   נו  ַטְלֵלי ְמעו   ַהְטִליְלֶכם ּבְ
 ויביא עליכם טללים ממעון קדשו בשמים.

ָבַבת ֵעינו   ֵגַע ּבְ ֶכם נ  ֵגע ּבָ ל־ַהּנו  (ו)ּכָ
 :)זכריה ב יב( 

 :הוא פגע ומי שיתקוף אתכם, אוי לו, כי בעצמו

 וש אתה.וקד וכו' עדבא"י מחיה המתים: נקדש 
 

 
 

                                                 
ּלּוַחיכמו בכו.  .אבכו (א) ּלּוֶחיהָ גירושים כמו )שמות יח ב(  .ׁשִ  , והוא כינוי לגלות.ַאַחר ׁשִ
א ְבִכי ָוֶנִהי־ַעלל' )ירמיה ט ט(  .ניהי (ב) ָ  .ֶהָהִרים ֶאׁשּ
והקדוש )פי' במ"כ היא קיימת אחר מותו( את הגוף  מבלה הנפשכל ימי בבכי ל' )ויקרא רבה פר' ד'(  אחיה .אבלה (ג)

ב ְיֵמיֶהם קרי ְיַכּלוּ כתיב יבלו , ואף בל' המקרא מצאנו )איוב כא יג( את עולמו מבלה ברוך הוא ונא' )איוב לו יא(  ַבּטו 
ֵניֶהםבַ יְ  ב ּוׁשְ ּטו  ִעיִמי ּלּו ְיֵמיֶהם ּבַ ּנְ ה (, ונא' )ישעיה סה כב( ּלוּ כַ יְ )לפי גרסת כמה ספרים, אבל בספרינו  םּבַ ּוַמֲעש ֵ

ַעס ֵעיִניל' )תהלים ו ח(  .יעוששופי' יזקנו )א"ע ומצודה(.  ְיֵדיֶהם ְיַבּלּו ְבִחיָרי ה ִמּכַ ׁשָ , פירש"י כהתה עיני, או ָעׁשְ
 עיניי, שהם מאור הגוף. .נגהינרקבה עיני. 

י (ד) ַחלר ו יא( ל' )שי .ִאּבֵ י ַהּנָ ִאּבֵ ת ּבְ ָלַחי , פי' עצים צעירים.ִלְראו  ִניםל' פרדסים, כמו )שיר ד יג(  .ׁשְ ס ִרּמו  ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ . ׁשְ
 בית השלחים בל' חז"ל )מוע"ק דף ב' ע"א( פירש"י שדה שצריך להשקותה תמיד.

 לגואל המתמהמה. כליון עיניים היה לי, מרוב התקוה הממושכה .כלו עיני מיחל ללאהי (ה)
 פי' הרד"ק הנוגע בכם לא יינקה, כאילו נגע בחזקה באישון עינו שינקר אותו. .כל הנוגע בכם נוגע בבבת עינו (ו)
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ָקְרִבי קהל ֵני ֵתיָבה ּבְ  .(א)ֶאְגֶמה ַלֲעָנה ּפְ

 מר לי כאילו אני שותה לענה, כשאני ניגש מול ארון הקודש להתפלל.

י ֵאין ְמָקְרִבי יר ַעִין ְול א ִתְדֶמה ּכִ  .(ב)ַאּגִ
 אזיל דמעה מעיני ללא הפסקה, כי אף אחד אינו מקרב אותי.

י ָרַחק  ִביֶאְגֶעה ְוֶאְפֶעה ּכִ  .(ג)ְקרו 
 אתלונן ואיאנח

ַדי ָחלּוץ מּול ַמֲחִריִבי  .(ד)ֲאַגּלֶה ׁשָ
 ערום

יׁש ִחין  ֵאיְך ל א ָרב ִריִבי. .ְמִריִבי ,ַאּגִ
 איך נהיה שה', שתמיד נלחם עבורי, הפעם לא בא לעזור לי. אתפלל,

י־ֵאיָכה ַחם חזן ִקְרּבִ י ּבְ  :)תהלים לט ד( ִלּבִ
 לבי בוער

י ָע   ִקְרּבִ ם ְנַקם ֲאִריֵאלצוּ ּבְ  .(ה)ר ְוָחתּום יו 
 אני שומר בלבי את סוד יום נקמת ירושלים. –תשובת הקב"ה 

יֵע    ב א ָיב א ְול א ְיַאֵחר לאֵ.־ת ּכִ
 

י־ ל ּכִ ָרֵאלבְּ ָגדו  ׁש ִיש ְ ְך ְקדו   :)ישעיה יב ו( ִקְרּבֵ
 

 והשכל. וכו' עדבא"י הלא הקדוש: אתה חונן 
 

 
 

ם ְול א ֵאֵצא ֶפַתח וְ  ֵבדֶאּדו   .(ו)ֶאּכָ
 .יכלימו אותילשמור על כבודי פן , כדי אשתוק ולא אצא מפתח ביתי

ֵבד י ֵאֶבל ּכָ ת ּכִ ּיו  ל־ּפִ  .(ז)ַאְדִמים ּכָ
 אשתיק

                                                 
. שליח צבור נקרא בל' חז"ל העובר לפני התיבה )ברכות תיבה. ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט־ַמִים )בראשית כד יז(ל'  .אגמה (א)

שבו ספר תורה כדתנן )מגילה פ"ג מ"א( בני העיר שמכרו את בית הכנסת לוקחין בדמיו פ"ה מ"ד( והתבה היא ארון 
 תיבה.

ָרה ְול אל' )איכה ג מט(  .אגיר עין ולא תדמה (ב) ת ִתְדֶמה ֵעיִני ִנּגְ  .עיני זלגת דמעין ולא תשתוקת"י  ֵמֵאין ֲהֻפגו 
ִלילו  ל' )איוב ו ה(  .אגעה (ג) ר ַעל־ּבְ ו   .אפעה .בענין הפרות שנפרדו מבניהם ָהְלכּו ָהל ְך ְוָגעו  א' )ש"א ו יב( ונ ִאם ִיְגֶעה־ׁשּ

ֵלָדה ֶאְפֶעהל' )ישעיה מב יד(  ּיו  ר־לו  לא ֱִֹהים ְקר ִבים ֵאָליוהקב"ה שנא' )דברים ד ז(  .כי רחק קרובי .ּכַ ונא' )תהלים  ֲאׁשֶ
ָרֵאל ַעם ְקר בו  קמח יד(   .ִלְבֵני ִיש ְ

. ל' )מוע"ק שם( על חלוץ. על אביו ועל אמו עד שיגלה את לבואבלים כ"ש )מוע"ק דף כ"ב ע"ב( כן דרך ה .אגלה וכו' (ד)
 כל המתים רצה חולץ רצה אינו חולץ, פירוש מפשיט את כתיפו דרך אבילות.

ְצר ָתי ִלי ָנָקםכ"ש )דברים לב לד(  .עצור וחתום יום נקם אריאל (ה) או  ִדי ָחתּום ּבְ ֻמס ִעּמָ ם  ֲהל א־הּוא ּכָ ב יו  י ָקרו  וגו' ּכִ
יונא' )ישעיה סג ד(  ֵאיָדם ִלּבִ ם ָנָקם ּבְ י יו  ַעְצמ ָתי. ל' )ירמיה כ ט( עצור .ּכִ  .אריאל פירש"י כנוס בעצמותי. ָעֻצר ּבְ

 כינוי לביהמ"ק )ישעיה כט א(.
בֵ . ל' )מ"ב יד י( ואכבד. ָוֶאּד ם ל א־ֵאֵצא ָפַתחל' )איוב לא לד(  .אדום וכו' (ו) ֵביֶתךָ ִהּכָ ב ּבְ פי' הרלב"ג כבודו שישב  ד ְוׁשֵ

 .לא אצא פתח וגם לא אכבדבביתו כי ישיגהו קלון מזאת המלחמה. וי"מ 
בּו ִאּתו  ָלָאֶרץ פי' לאור גודל אבילותי, המנחמים שותקים, כ"ש )איוב ב יג(  .אדמים כל פיות כי אבל כבד (ז) ׁשְ ַוּיֵ

ת ְואֵ  ְבַעת ֵלילו  ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ֵאב ְמא דׁשִ י־ָגַדל ַהּכְ י ָראּו ּכִ ָבר ּכִ  .ין־ּד ֵבר ֵאָליו ּדָ
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ד ין ּוֶמֶלל ַאְכּבֵ  .(א)ֵאְדָעה ִמּלִ
 את המילים הנכונות, כבד עלי לשוני, ואיני מצליח לדבר.יודע למרות שאני 

ִנים ֲהמָ  ה ׁשָ ּמֶ דֵאִדי ּכַ ַמְכּבֵ  .(ב)ִמי ּבְ
 .מה גדול צערי, הנה כבר הרבה שנים הגלה אותי אויבי מארצי כמו שמטאטאים פירורים מהבית

יַרי ְלַהֲאֵבד. .דַאְדָמִתי ִאבֵּ   ַאּבִ
 .אבירייאף ואיבד כל יושבי אדמתי ו

ֵמת ִמּלֵב חזן י ּכְ ְחּתִ ּכַ ְכִלי א ֵבד ,ֵאיָכה ִנׁשְ  :)תהלים לא יג( ָהִייִתי ּכִ
 לי שנאבד:ככ

ֵבד ָז   האו  ש ֶ . ,רּוי ּכְ ׁש ָמה ֵאְרעו  ּקֵ  ּבַ
 דע מה ארע להם.אחפש, ואהמפוזר בין העמים והדומה לצאן אובדות,  את ישראל  –עונה הקב"ה 

.ֵז   ֲעעו  ַעת ְלרו   ר רּוַח ּדַ
 קיים בישראל את כתר התורה והחכמה, המלווה את ישראל כמו רע נאמן.או

ַכח ִמפִּ  ָ י ל א ִתׁשּ  :)דברים לא כא( י ַזְרעו  ּכִ
 

 בתשובה שלמה לפניך. וכו' עדבא"י חונן הדעת: השיבנו אבינו 
 

 
 

יָרי מּור ׁשִ ָנה ֶנִהי ּתְ ֶמה ַכּיו   .(ג)ֶאהֱֹ
 קינים במקום שירים. אני נאנח כמו יונה,

ת ה ַהּוו  ָבָרי. (ד)ֶאְהּגֶ ֵני ׁשְ  ַעל ׁשְ
 שקרו לי בשני חורבנות.את הצרות אספר 

ֶמה כַּ  יםֶאהֱֹ ת ַיּמִ ְבָרי. (ה)ֲהמו  ְך ׁשו  תו   ּבְ
 אני נאנח בתוך אויבי כמו מי הים הרועשים בסערה.

ף ָהֵרי ֶנׁשֶ ְך ּבְ ָרי. (ו)ֲאַהּלֵ ְ ֵאין ְמַיׁשּ  ּבְ
 אני הולך בגלות, הדומה לאזור הררי וחשוך, ואין לי מורה דרך.

ַרי ָרי .ָאֲההּו ְיׁשָ מּו ְכׁשֵ  .(ז)ֶאהֱֹ
 קים "אהה" ונאנחים.ישרים וכשרים של ישראל זוע

                                                 
ִכיפירשתיו ל' )שמות ג י(  .ומלל אכבד (א) ן ָאנ  ה ּוְכַבד ָלׁשו  י ְכַבד־ּפֶ ארבה בדיבור, ל' )נחום ג טו(  ומלל אכבד. וי"מ ּכִ

ה ַאְרּבֶ ִדי ּכָ ּבְ  פי' התרבי. ִהְתּכַ
ן ֵהַקל ַאְרָצה ְזֻבלּון ְוַאְרָצה תיחה ה( עה"פ )ישעיה ח כג( נוסד על המדרש )א"ר פ .הממי במכבד (ב) ֵעת ָהִראׁשו  ּכָ

יד ן ִהְכּבִ ִלי ְוָהַאֲחרו  פירש"י הגלויות הראשונות היו קלות, כאשר הגלה מלך אשור רק שבטים בודדים, אבל בפעם ) ַנְפּתָ
 ִתיהָ ְוֵטאֵטאהה"ד )ישעיה יד כג(  דהממם כבמכביר' אבא בר כהנא אמר ( השלישית טאטא את הכל כמכבד את הבית

ַמְטֲאֵטא ֵמד ּבְ שמע איתתא אחרת אומרת אשאיל לי ת"י ואהממינה כמא דמהממין במבינא, ל' )ב"ר פר' ע"ט(  ַהׁשְ
 במטאטא ל' )ברכות פ"ח מ"ד( מכבדין את הבית. .במכבד .מטאטיךשאילי לי  ,ואמרה ,ניךימב

ָנהֶאְהגֶּ . ל' )ישעיה לח יד( אהמה כיונה (ג) ּיו  . במדרש )א"ר תמור שירי. ְוָנָהה ְנִהי ִנְהָיה. ל' )מיכה ב ד( נהי. ה ּכַ
פתיחה יט( אילו זכיתם הייתם יושבים בירושלים ואומרים שירים ומזמורים לפני הקב"ה, עכשיו שלא זכיתם הרי אתם 

 גולין לבבל וקורין קינים ונהי והוי.
ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד ַיֲעב ר־ְבֵצלוּ . שבר או רעה כ"ש )תהלים נז ב( הוות (ד) ת ּכְ ה ַידונא' )שמות ט ג(  ַהּוו  ָיה־ה' ִהּנֵ ִמְקְנָך  הו  ּבְ

ֶדה ָ ש ּ ר ּבַ  .ֲאׁשֶ
מוּ . ל' )ישעיה נא טו( כהמות ימים (ה) הֱֹ ם ַוּיֶ יו ר ַגע ַהּיָ ּלָ מוּ ונא' )תהלים מו ד(  ּגַ  .ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו ֶיהֱֹ
פּו ַרְגֵליֶכם ַעל. ל' )ירמיה יג טז( בהרי נשף (ו) ף ָהֵרי־ּוְבֶטֶרם ִיְתַנּגְ  .ָנׁשֶ
 .ָעָליו ָהמוּ  ּוֵמַעי. כמו )שיר ה ד( אהמו)יהושע ז ז ועוד(.  אהה. זועקים אההו (ז)
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ָרי חזן כּו ֲאׁשֻ ּפְ ַאִין ׁשֻ ְמַעט ָנָטיּו ַרְגָלי ּכְ (א)ֵאיָכה ּכִ
 :)תהלים עג ב( 

 כמעט מעדו רגליי, והחליקו קרסוליי:

ַרי ֻר   ֶבל ְלֵהָאֵסר.ֲאׁשֻ ּכֶ פּו ּבַ  ּדְ
 רדפו אחרי, ושמו את קרסוליי בכבלי ברזל.

ש ֵּ ְר   ְסִליָחה ְלִהְתּבַ  ר.ֵצה ְתׁשּוָבִתי ּבִ
 אבל אתה ה' קבל נא תשובתי, ובשר לי על סליחת עווני.

ר ֵ אוּו ַעל־ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבש ּ  :)ישעיה נב ז( ַמה־ּנָ
 

 מוחל וסולח אתה. וכו' עדבא"י הרוצה בתשובה: סלח לנו 
 

 
 

י צּול י ַגְרּתִ ָיה־ִלי ּכִ ן. (ב)או  יו   ְלִכּלָ
 במעמקי מצולה, מקום מוות וכיליון.

ֶנֶנת ן. (ג)או  יו  ּלָ ֶלֶלת ֵמֵאין ּדִ  ְוצו 
 וטובעת, ואין דולה אותי ממצולה. צועקת

ן. ָמה ֶעְליו  י הּוש ְ ל־ּגו  ר ַעל ּכָ ם ֲאׁשֶ  או 
 

ן. ת ְיִמין ֶעְליו  עו  ֶאְצּבְ ם ּבְ ֵהָרׁשֵ ם ּבְ ת הּוש ָ  או 
 הכתובים באצבע לאהים.שני הלוחות  ,והעדות לכך

ן יו  ְמָרה ְלִגּלָ ן.ְלִכלָּ  (ד)ִאּוּוי .או   יו 
  מתפללים אליך שתגלה לנו את בית המקדש, בית מאוויינו, שנחרב.

ן חזן ת ְיִמין ֶעְליו  נו  ִתי ִהיא ׁשְ (ה)ֵאיָכה ַחּלו 
 :)תהלים עז יא( 

 הקב"ה השתנה כביכול כלפינו ונמנע מלהושיע ביד ימינו כבימי קדם:אוי לנו כי 

ן ֶנךָ ּבְ   ,ֶעְליו  ֵנן ַאְרמו  כו   .(ו)ר אׁש ָהִרים ּתְ
 אנא ה'

ֶנָך.ּבְ   ֵעי ֲהמו  ׁשְ ַח ּפִ ָך ִלְסלו   ַהְרּבְ
 

רּום ְיִמיֶנךָ  ע ז ָיְדָך ּתָ  :)תהלים פט יד( ּתָ
 

 חזק אתה. וכו' עדבא"י חנון המרבה לסלוח: ראה נא 
 
 

                                                 
 , פי' קרסול )יבמות דף ק"ג ע"א(.אסתורי , ת"יאשורים. כמעט נטיו וכו' (א)
 .ֳחָרִבי ַלּצּוָלה ָהא ֵמר. ל' )ישעיה מד כז( צול (ב)
ִמְתא ְנִנים. ל' )במדבר יא א( אוננת (ג)  .ַוְיִהי ָהָעם ּכְ
ב־ּפ ה ַעד־ְמנּוָחִתי ֲעֵדי־ז אתכינוי לבית המקדש כ"ש )תהלים קלב יד( . אווי (ד) ִתיהָ  ֵאׁשֵ י ִאּוִ  .ּכִ
 .חולי הוא לנו כי נשתנתה כביכול ימינו של הקב"ה מלהושיענופי' . חלותי היא שנות ימין עליון (ה)
ית. כ"ש )ישעיה ב ב( אש הרים תכונן ארמונךבר (ו) ן ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ִמים ָנכו  ַאֲחִרית ַהּיָ ר אׁש ֶהָהִרים ־ה'ְוָהָיה ּבְ  .ּבְ
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י. ה ָבאִתי ְלֵבית ַמֲעַדּנָ י ִהּנֵ  ָאז ָאַמְרּתִ
 תי למשכני הקבוע.אז כשנכנסתי לארץ ישראל ובניתי את בית המקדש, חשבתי שהגע

ּנּו ְול ֲאטוּ  י ְוׁשֻ ָני. (א)ָאַזל ִקּצִ  ִעּדָ
 .והסתרת הפנים אבל מהר הגיע קץ הימים המאושרים, השתנתה העת והגיעו ימי החושך

ָני. ֵליל ִנּדו  ָרה ְנִגיָנִתי ּבְ  ֶאְזּכְ
 ואת השירים של אז, אני עדיין זוכר בליל הגלות והפורענות.

ֻהְבְלעּו ֲאָדָני. (ב)ֶאְזַעק ֵאֶליָך ָחָמס  ּכְ
 ואליך אקרא על העוול שנעשה לי, שהחריבו את ביתי עד היסודות.

יַני ְמָרה לַ  .ֲאַזי ּדִ  ָײ.או 
 ולך ה' אספר את משפטי.

ָלִמים ִיְזַנח ֲאד ָני חזן  :)תהלים עז ח( ֵאיָכה ַהְלעו 
 

ָלם.ְיָי ִי   ֳעִני ַעם עו   ְרֶאה ּבָ
 ישראל, העם הנצחי.

ִפיַע ְלגָ י   ָלם.ו  ֻאּלַת עו   ֳאָלם ּגְ
 

ָלם י ל א ִיְזַנח ֲאד ָני ְלעו   :)איכה ג לא( ּכִ
 

 ורחמן אתה. וכו' עדבא"י גואל ישראל: עננו 
 
 

ם ם ְלָמדו  דו  ר ָוֶקֶדם ִמּמָ  .(ג)ָאחו 
ֵהנָּה הלכתי   במדבר )ארבעים שנה( ממקום שממה למקום שממה אחר.ֵהנָּה וָּ

י ְוָנַחִני  ְכּתִ ם.ַאֲחָריו ִנְמׁשַ דו   ַעד אֱֹ
 עד גבול ארץ אדום )במדבר כ(. אחרי הקב"ה

ם. ְנִזיד ָאדו  ם ּבִ  ֲאָחַזְתִני ְרָעָדה ׁשָ
 בגלל שנאת עשו ליעקב, מאז מכר לו את הבכורה בנזיד עדשים אדומות.

ָנה מו  ית ׁשְ ַרּנִ ת (ד)ֲאחו  ְגבּול ּבַ י ּבִ ְבּתִ ם.־ׁשַ דו   אֱֹ
 ובגלל אותו פחד, נסעו אחורה שמונה מסעות

םאָ  י ֶפה ִלּדו  ם .ַחְזּתִ  .(ה)ַאֲחִריׁש ַעל ֲהדו 
 על חורבן בית המקדש, הדום רגליו של הקב"ה. אני שותק,

ֵעת ַהִהיא ִיּד ם חזן יל ּבָ ּכִ ש ְ  :)עמוס ה יג( ֵאיָכה ָלֵכן ַהּמַ
 וגם כל חכם ישתוק:

                                                 
ֶלְך ָלַאט ֶאת. ל' )ש"ב יט ה( ולואטו (א) ָניו־ְוַהּמֶ  פי' הסתיר וכיסה את פניו. ּפָ
 לי.)חבקוק א ב(. פירש"י אזכיר לפניך חמס העשוי  אזעק אליך חמס (ב)
 . ל' דממה, כך קרא הפייטן למסעות במדבר, מקום לא ישב שם אדם.מדום (ג)
מכיון שמת אהרן נסתלקו ענני הכבוד ובקשו הכנענים להתגרות . כ"ש )ירושלמי יומא פ"א ה"א( אחורנית שמונה וכו' (ד)

ַנֲעִני ֶמֶלךְ בם הדא הוא דכתיב )במדבר כא(  ַמע ַהּכְ ׁשְ גֶ ־ַוּיִ ב ַהּנֶ ֶחם ֲעָרד י ׁשֵ ּלָ ֶרְך ָהֲאָתִרים ַוּיִ ָרֵאל ּדֶ א ִיש ְ י ּבָ ב ּכִ
ָרֵאל ִיש ְ  .מסעות שמונהובאו ונתגרו בהם ובקשו ישראל לחזור למצרים ונסעו לאחוריהן וכו'  ּבְ

ֲחוּו ַלֲהד ם ַרְגָליו. כינוי לבית המקדש שנא' )תהלים צט ה( הדום (ה) ּתַ ם ־ָזַכר ֲהד ם־ְול א, ונא' )איכה ב א( ְוִהׁשְ יו  ַרְגָליו ּבְ
 .ַאּפו  
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ַתחִיּד ם ר   ֵבץ ּפֶ ִטיְנֶכם. (א)ו  ַהש ְ  ִמּלְ
 טרג אליכם.השטן ישתוק ולא יק –עונה הקב"ה 

ְלֶכם.ר   קו  ַמע ּבְ ר הּוא ִיׁשְ ש ָ ֵפא ָכל־ּבָ  ו 
 

ִמי ָלֶכם יִרים ֶאת־ְיָי ַאל־ּדֳ ְזּכִ  :(ישעיה סב ו) ַהּמַ
 ואתם תתפללו ללא הרף:

 כשנים הטובות. וכו' עדבא"י רופא חולי עמו ישראל: ברך עלינו 

 
ב ֶנה ַהר ַהּטו  ִמׁשְ ל ָאְזִני ּבְ ה ְלָמׁשָ  .(ב)ַאּטֶ

 פירוש אחר: המלעיגים עליי בסביבות ירושלים. –חרפת אויביי, המלעיגים על שני חורבניי שמעתי את 

ב עּו ְנטּוַלי ִלְקטו  ר ּגָ  .(ג)ֲאטּוִמים ֲאׁשֶ
 ערלים הגיעו להכרית את ישראל הנעלים.

ב ְרֶזן ַלְחטו  ּגַ ת ּבַ ּטו   .(ד)ֵאטּון ֲחַדר ַהּמִ
 את יריעות הפרוכת חתכו בגרזן.

ב.ַלגַּ  (ה)ִאּטוּ  ל־ַלח ְוָרטו   ְרֶזן ּכָ
 כרתו ארצה כל אילן טוב.

ב ָכל־טו  יף ּבְ ב. .ַאּטִ ה טו  ש ֵ  ֵאין עו 
 טיב לי.יאבל היום אף אחד אינו מ כל טוב, הייתי מוצף באז 

ב חזן יִתי ִמּטו  ׁשֵ ה ֶהחֱֹ י דּוִמּיָ ַלְמּתִ  :(תהלים לט ג) (ו)ֵאיָכה ֶנאֱֹ
 :והפסקתי מלהתפלל לטובואני שותק, 

ב ּבַ   .ִמּטו  או   ל ֶיְחַסר ֲאָסִמי ְלַמּלְ
 ישראל אל יחסר כל טוב כאשר הקב"ה ימלא את אסמינו.עם 

.ּבִ   ְגבּולו  יַע ּבִ ּפִ ב ַיׁשְ ַנת טו  ת ׁשְ  ְרּכַ
 

נּו ד ֳ ־ַאל ּתְ  :(ישעיה סב ז) ִמי לו  ּתִ
 ואז לא נפסיק לשבחו ולהודות לו:

 כנפות הארץ.וכו' עד  בשופר בא"י מברך השנים: תקע
 

                                                 
את ר ֵבץ. כינוי לשטן שנא' )בראשית ד ז( רובץ פתח (א) ַתח ַחּטָ י"מ מידה כנגד מידה, בזכות שישראל שותקים  .ַלּפֶ

 ומקבלים ייסורים ואינם מעלים טענות נגד הגזירות, גם השטן ישתוק ולא יקטרג.
מָּ . ל' )דברים כח לז( אטה למשל אזני (ב) ִניָנה הְוָהִייָת ְלׁשַ ל ְוִלׁשְ ים ְלָמׁשָ כ ל ָהַעּמִ ב. במשנה הר הטוב. ּבְ  ָהָהר ַהּטו 

ָבנ ן ב)דברים ג כה( פירש"י  ַהזֶּה ְוַהּלְ ָבנ ןזו ירושלים  ָהָהר ַהּטו  . בחורבן כפול. וי"מ במשנהזה בית המקדש.  ְוַהּלְ
לַ "ב כב יד( כ"ש )מ משנההאיזור שבין חומת העיר הפנימית לחומת העיר החיצונה נקרא  ירּוׁשָ ֶבת ּבִ  םיִ ְוִהיא יׁשֶ

ֶנה ׁשְ ּמִ  ופירש"י בשם יש פותרים חוץ לחומה בין שתי החומות שהיא משנה לעיר. ּבַ
ִאם . הגיעו, וי"מ צעקו והריעו בקול ל' )איוב ו ה( געו)ירמיה ט כה( היינו אטומי לב.  ֵלב־ַעְרֵלי;  . ערליםאטומים (ג)

ִליל ר ַעל־ּבְ ו  ֵלם הּוא ְגָאָלם. ל' )ישעיה סג ט( נטולי. ו  ִיְגֶעה־ׁשּ ֵאם ַוְיַנּטְ ְ ֶטב. ל' )תהלים צא ו( לקטוב. ַוְיַנׁשּ ָיׁשּוד  ִמּקֶ
 .ָצֳהָרִים

ת ֵאטּון ִמְצָרִים. ל' יריעה כמו )משלי ז טז( אטון (ד) י ֲחֻטבו  י ַעְרש ִ ים ָרַבְדּתִ פי' שמתי על מיטה בגדים נאים,  ַמְרַבּדִ
 .כינוי לבית המקדש )רש"י מ"ב יא ב(. חדר המטותהבאים ממצרים. בגדי פשתן נאים 

 .אט. כמו הטו, כתב א' במקום ה' כדי להתחיל כל בית אטו (ה)
ָתם־ֶאתמלדבר,  מטוב. פי' הרד"ק וא"ע אפילו מדבר טוב החשיתי. וי"מ החשיתי מטוב (ו) ּבָ )בראשית לז ב( ת"י  ָרָעה ּדִ

 ית טיבהון ביש.
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ָחיֵאיכָ  י ְבַמְלקו  ְלַחְפּתִ ה ׁשֻ ּכָ  .(א)ה ֵמַאּיֶ
ה". ה ו"ַאיֶּכָּ  מתחלפות לי בפה המילים " ֵאיכָּ

 י.חַ קָ י פְ נֵ פְ ת בִּ ינו  ת קִ לַּ גִ י מְ תִּ מְ יַּ אֻ 
 בשעה שאני עומד באימת ציבור לקרוא מגילת איכה בפני חכמים ונבונים.

 .(ב)יחָ ח קו  קַ פְּ  עוּ א גָ ל  ת וְ לו  בְ ה יו  מֶּ כַּ  לוּ יְּ אִ 
 אסיריי. הגיע הזמן לשחרורכבר עברו מהר )כאייל הקופץ( כמה יובלות, ולא 

 .(ג)יחַ קָּ י מַ לֵ ים עֲ ימִ ִר עֲ ים מַ ימִ אֵ 
 הגוים נועצים יחדו לטכס עצות נוראות נגד ישראל השבויים.

 .(ד)יחַ וּ קּ ִר  לוּ כְּ אִ  .יחַ קו  לְ י מַ ישֵׁ אִ 
 .אנשים שודדים אכלו וכילו כל מחמדיי

 :)תהלים כב טז( יחָ קו  לְ ק מַ בָּ דְ י מֻ נִ ו  שׁ לְ וּ  (ה)יחִ ּכ   ש  רֶ חֶ כַּ  שׁ בֵ ֵאיָכה יָ  חזן
 מודבק לחכי:

 .(ו)יכִ חו  ר לְ רֵ ו  שׁ יק לְ תִּ מְ י ַי  חַ קו  לְ מַ 
 .יחד עם כל המחכים לחסדו י )במתיקות הישועה(, ואז אשורר לוכ  ימתיק הקב"ה ח  

 י.כִּ חַ י מְ וּ וּ אִ לְ  (ז)יִר זָ ף מְ סו  אֱֹ ֶי  
 .יחד עם כל המחכים לו ,מקום מאווייו ,פיץ אותי הוא יאסוף אותי לבית המקדשהקב"ה שזירה וה

 :)תהלים קלז ו( יכִּ חִ י לְ נִ ו  שׁ לְ ־קבַּ דְ ל תִּ ד בַּ עו  וְ 
 

 במשפט. וכו' עדבא"י מקבץ נדחי עמו ישראל: השיבה 
 

 י.תַ מו  צְ ר עַ בַּ י שִׁ נִ מַ מָ י הֲ נִ לַ כָ אֲ 
 הכרית אותי

 י.תַ מו  שְׁ אַ  (ח)יגסִ ב לְ וּ שׁ י יָ בִּ  ךְ אַ 
 סיר ממני כל סיג ואשמה.לטהר ולהאותי,  ועוד חוזר אלי להכות

                                                 
ָאָדם ָעְברּו ְבִרית בב"ר )פר' י"ט( . איכה מאיכה (א) ה ּכְ כאדם הראשון, מה אדה"ר הכנסתיו לגן עדן  )הושע ו ז(ְוֵהּמָ

ה, שנא' ה יכָ אֵ וציויתיו ועבר על ציווי ודנתי אותו בשילוחים ובגירושים וקוננתי עליו  ּכָ כתיב, אף בני  היכָ אֵ ַוּי אֶמר לו  ַאּיֶ
הל' תלונה וקינה של ישראל, יש רמז לתוכחת הקב"ה  היכָ אֵ ו, במילה ישראל הכנסתים לאר"י וכו'. וכאן פירוש ּכָ , מה ַאּיֶ

ישבה בדד והיכן עוונותיכם הביאו אתכם  רבתי בגוים שרתי במדינותגרמתם לעצמכם, באיזו מעלה נתתי אתכם 
ה; וכן דרשו בילקו"ש )בראשית רמז כ"ח(  בכה תבכה בלילה וכו' ּכָ ועכשיו לדעתו של  ,עתיאתמול לד ,איך הוה לך ַאּיֶ
 )תהלים כב טז(. פירש"י חניכיים, וכאן כינוי לפה. מלקוחי ועכשיו בתוך עץ הגן. ,אתמול מסוף העולם ועד סופו ,נחש

חַ  ָאז ְיַדּלֵגעברו מהר כ"ש )ישעיה לה ו(  .אילו (ב) ּסֵ ל ּפִ ַאּיָ ר ל' )ישעיה סא א( . פקח קוחי .ּכָ רו  בּוִים ּדְ ִלְקר א ִלׁשְ
ַקחְוַלאֲ  חַ ־סּוִרים ּפְ ם,  קו  ְבי  חַ פי' התר ש   ִביכמו )במדבר לא כו(  קו  ְ ַח ַהׁשּ  .ַמְלקו 

דל' )תהלים פג ד( . מערימים (ג) ָך ַיֲעִרימּו סו  י ָהָאֶרץ ַהְמִביִאים  . י"מ רכושי ל' )נחמיה י לב(מקחי. ַעל־ַעּמְ ְוַעּמֵ
ת־ֶאת חו  ּקָ ת ִלמְ ־ְוָכל ַהּמַ ּבָ ַ ם ַהׁשּ יו  ֶבר ּבְ רׁשֶ  .ּכו 

ָחִיךְ . ל' )ישעיה נז ט( רקוחי (ד) י ִרּקֻ ְרּבִ י מלקוחי אכלו רקוחי. יש מנקדים ַוּתַ ֵ . ומפרשים הגחלים שלקח המלאך מעל ִאׁשּ
ים ־ַוּי אֶמר ֶאלהמזבח במלקחיים שרפו את הכהנים מקריבי קטורת כ"ש )יחזקאל י ב(  ּדִ ַמּלֵא  וכו'ָהִאיׁש ְלֻבׁש ַהּבַ

ֻרִבים ּוְזר ק ַעל־ָחְפֶניָך ַגֲחֵלי ת ַלּכְ ינו  ָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן. ל' )ישעיה ו ו( מלקוחי. ָהִעיר־ֵאׁש ִמּבֵ ה־ַוּיָ ָרִפים ּוְבָידו  ִרְצּפָ ְ  ַהׁשּ
ֶמְלַקַחִים חַ  ּבְ ְזּבֵ ֵקחַ  ר ַקח. כינוי לכהנים מקריבי הקטורת שנא' עליה )שמות ל לה( רקוחי. ָלַקח ֵמַעל ַהּמִ ה רו   .ַמֲעש ֵ

יכמו  כוחיהרד"ק וערוגת הבושם פירשו . יכוח (ה)  ל' )ב"ק דף ג' ע"ב( כיחו וניעו. ֻרּקִ
 פי' לבית המקדש שאני מחכה לו. אווי מחכיפי' בערוגת הבושם להקב"ה שאני מחכה לו, וכן בסמוך . לחוכי (ו)
ָרֵאלכ"ש )ירמיה לא ט( . יאסוף מזרי (ז) ֶצּנוּ  ְמָזֵרה ִיש ְ  .ְיַקּבְ
ּב רעיה א כה( ל' )יש. לסיג (ח)  .ִסיָגִיךְ  ְוֶאְצר ף ּכַ
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 .(א)יתַ ו  מּ זִ י מְ תֵ פְ ש ִ  צוּ פָּ ־רשֶׁ ים אֲ ינִ ב קִ ו  תּ כְ אֶ 
 אכתוב את הקינות, פרי מחשבתי, אשר פצו שפתיי.

 י.תַ מו  ל קָ מוּ  (ב)תחו  כו  ה נְ נָ וְּ כַ אֲ 
 עלי. מול גידופי אויבי הקמים אגיד דברים נכונים וישרים

 .(ג)יתַ ב מו  יז טו  ִר כְ אַ  .יתַ מו  הֲ יר נַ בִּ כְ אַ 
 ב מותי מחיי!"."טו –ואכריז  אגביר צעקותי, 

 :)תהלים ו ד( יתָ מָ ־דעַ  יָ ה יְ תָּ אַ וְ  ,דא  ה מְ לָ הֲ בְ י נִ שִׁ פְ נַ ֵאיָכה וְ  חזן
 

 ם.ימָ ִר חֲ הַ ים לְ מִ קָ  ,(ד)דעַ לְ  מו  וּ י ק  תַ מָ 
 מים נגדו.מתי יקום ה' לטרוף אויביו, ולהחרים את הק

 .(ה)םמָ רו  תְ הִ ט לְ פָּ שְׁ מִּ ם בַּ ידָ ם אֵ ב יו  רֵ ָק  
 

 :)ישעיה לג י( םמָ ו  רה אֵ תָּ עַ  ,יָ ר יְ אמַ ם י  וּ קה אָ תָּ עַ 
 

 במהרה בימינו. וכו' עדבא"י מלך אוהב צדקה ומשפט: ולמלשינים 
 

 .(ו)ינִ ימֵ צִ עֲ הַ ים בְּ נִּ תַּ י כַ לִ אֱֹ 
 .אבכה כתנים, בעת אויביי שוברים את עצמותיי

 .(ז)ינִ ימֵ שִׁ אֲ הַ ים בְּ נִ עֵ יְּ ה כַּ יָ לְ אֶ 
 , ואאשים את עצמי על הרעה הבאה אלי.יילל כבנות יענהא

 .(ח)ינִ ימֵ ש ִ ס תְּ או  מָ י וּ חִ ה סְ מָּ לָ  ,ילִ י אֵ לִ אֵ 
 

 .ַכְרְסֵמִניתְ  ךָ תְ מָ חֲ בַּ ־לאַ י וְ נִ יחֵ כִ תו   ךָ פְּ אַ בְּ ־לאַ 
 

                                                 
רל' )תהלים סו יד( . אשר פצו וכו' (א) צוּ ־ֲאׁשֶ ָפָתי ּפָ ֵתיֶכם . מחשבותיי ל' )איוב כא כז( מזמותי. ש ְ בו  י ַמְחׁשְ ֵהן ָיַדְעּתִ

ְחמ סוּ  ת ָעַלי ּתַ  .ּוְמִזּמו 
ם ל' )משלי ח ט( . נכוחותזו )אהלות פי"ב ה"ה(.  אומר דברים ישרים ומכוונים ל' קורות מכוונות זו על גבי .אכונה (ב) ּלָ ּכֻ

ִרים ְלמ ְצֵאי ָדַעת ִבין ִויׁשָ  .ְנכ ִחים ַלּמֵ
ְבִליל' )איוב לה טז(  .אכביר (ג) ר־ּבִ ין ַיְכּבִ י. ל' )תהלים לח ט( נהמותי. ַדַעת ִמּלִ ֲהַמת ִלּבִ י ִמּנַ ַאְגּתִ אכריז טוב . ׁשָ

י־ַקח ה'ה ְוַעתָּ . כמו שאמר יונה )ד ג( מותי ִתי ֵמַחּיָ ב מו  י טו  י ּכִ ּנִ י ִמּמֶ  .ָנא ֶאת ַנְפׁשִ
ם קּוִמי ְלַעד־ִלי ְנֻאם־ָלֵכן ַחּכוּ ל' )צפניה ג ח(  .מתי קומו לעד (ד) ּב ֶקר פי' הרד"ק לשלול כמו )בראשית מט כז(  ה' ְליו  ּבַ

 .ַעד י אַכל
הּ ל' )ישעיה ה טז(  .במשפט להתרומם (ה) ְגּבַ טְצָבא ה' ַוּיִ ּפָ ׁשְ ּמִ ת ּבַ  .ו 
ד צעקות תנים ויענים דומות לבכי כמו שפירש הרד"ק עה"פ )מיכה א ח(  .אלי כתנים וכו' אליה כיענים (ו) ה ִמְסּפֵ ש ֶ ֶאעֱֹ

ת ַיֲעָנה ְבנו  ים ְוֵאֶבל ּכִ ּנִ ּתַ ים ָחִציר ִלְבנו  ודרך התנים ובנות יענה לגור יחד, כ"ש )ישעיה לד יג(  ּכַ ת ְוָהְיָתה ְנֵוה ַתּנִ
ְבתּוָלה ֲחֻגַרת. ל' בכי ומספד כ"ש )יואל א ח( אליהו אלי. ַיֲעָנה ִלי ּכִ ק ַעל־אֱֹ ַעל ְנעּוֶריהָ ־ש ַ . ל' שבירת בהעצימני. ּבַ

ןעצמות )רד"ק בשורשים( כמו )ירמיה נ יז(  ּור ְוֶזה ָהַאֲחרו  ן ֲאָכלו  ֶמֶלְך ַאׁשּ יחּו ָהִראׁשו  ת ִהּדִ ָרֵאל ֲאָריו  ה ְפזּוָרה ִיש ְ  ש ֶ
ֶבל ר ֶמֶלְך ּבָ מו  ְנבּוַכְדֶראּצַ  .ִעּצְ

יָנה ַהזּ את־ֶאת .אליה (ז) , פי' ל' פרסי יפה אלייהפרסי ל הדין. וכן במדרש אסתר )פר' א'( איליא)ש"ב א יז( ת"י ית  ַהּקִ
במחזור וורמייזא ובערוגת הבושם  .בהאשימני)כלים פט"ו מ"ו ושם פט"ז מ"ז(. אליית לקונן. מקוננת נקראה 

ִניבַּ  ּמֵ  ל' שממה. ֲהׁשִ
יםל' )איכה ג מה(  .למה סחי ומאוס תשימני (ח) ֶקֶרב ָהַעּמִ יֵמנּו ּבְ ש ִ ס ּתְ  .ְסִחי ּוָמאו 
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 .(א)ינִ מֵ טְ ש ָ ף לְ אַ ף בְּ וּ לּ אַ  .ינִ מֵ טְ חָ לְ  יתָ לִ אָ 
 הלא אתה נשבעת להאריך אפך, ה' אהובנו, ולמה בכעסך נהיית לי לאויב.

 :)איוב ל כא( ינִ מֵ טְ ש ְ תִ  ךָ דְ ם יַָ צֶ ע  בְּ  ,יר לִ זָ כְ אַ לְ  ךְ פֵ הָ ֵאיָכה תֵּ  חזן
 

ְטֵמִני תִּ   י.נִ מֵ חֲ נַ תְ ב וּ וּ שׁ תָּ  ,חצַ נֶ א לָ ל   ש ְ
 

 י.נִ מֵ חֳ לָ י לְ מֵ מְ ים זו  דִ זֵ  יעַ נִ כְ ת תַּ עֵ ְל  
 ם להלחם נגדי.המתכנני

 :)ישעיה יב א( ינִ מֵ חֲ נַ תְ וּ  ךָ פְּ ב אַ ׁש  יָ 
 

 כי בך בטחנו. וכו' עדבא"י שובר אויבים ומכניע זדים: על הצדיקים 
 

 .(ב)חצַ פֶ ן בְּ רו  חֲ אַ ר הָ ו  דּ ר הַ מַ אָ 
 בקול.

 ח.צַ ה רֶ אֶ ְר א אֶ ל  ם וְ עַ פַּ ה הַ תָ מוּ אָ 
 ך כמים.לראות דם ישראל נשפממני עדיף לי למות עכשיו כדי לחסוך 

 ח.צַ יז מֶ עִ אָ יז וְ גִּ ְר אַ  ,יחִ ים ּכ  נִ בָ אֲ  חַ ּכ  ־םאִ 
 אויביי ברוגז ובעזות מצח.את הלוואי היה כוחי חזק כמו כוח האבן, הייתי תוקף 

 ח.צַ נֶ ה לָ אָ ָר ־לבַּ  ,יונָ יר פָּ תִּ סְ י הִ תִּ ְר מַ אָ 
 עוד.אבל ה' הסתיר פניו, ונראה כביכול כאילו לא יסתכל עליי 

 ח.צַ נֶ ת לָ בו  ָר ת חֳ מֶ אֱֹ  .חצַ ף רֶ רוּ חֵ ר בְּ רֵ מָ אֲ 
 חרב לנצח. בית המקדשבאמת,  –אני בוכה מרה, נבזה ונרצח, כאשר אומרים לי אוייבי 

 :)תהלים יג ב( חצַ י נֶ נִ חֵ כָּ שְׁ ה תִּ נָ אָ ־דֵאיָכה עַ  חזן
 

 .(ג)ףצו  שְׁ ע יִ גַ י רֶ ע כִּ דַ וָּ ח ִי  צַ נֶ 
 רגע. של הקב"ה בעתיד נדע כי כעסו

 .(ד)ףצו  ְר ם לִ קָ דְ יו צִ חָ טְ ו  בּ ־תה אֶ צֶ ְר ִי  
 את ישראל שבטחו בו ועמדו בצדקתם, ויקבץ אותם. יחונן

ָלם א י ל  כִּ   :)ישעיה נז טז( ףצו  קְ יִ ָלֶנַצח א ל  יב וְ ִר יָ ְלעו 
 

 לתוכה תכין. וכו' עדבא"י משען ומבטח לצדיקים: ולירושלים 
 

                                                 
יל' שבועה כמו )ש"א יב כב(  .אלית (א) ִאיל ּכִ ת ֶאְתֶכם לו  ְלָעם 'ה הו  ו  . להאריך אפך אליי, ל' )ישעיה מח לחטמני. ַלֲעש 

ִמי ַאֲאִריְך ט(  ָטםְלַמַען ׁשְ ִתי ֶאחֱֹ י ּוְתִהּלָ י ַהְכִריֶתךָ ־ַאּפִ ָטםפי' הרד"ק  ָלְך ְלִבְלּתִ אאריך אפי כי האף ייקרא  ָלךְ ־ֶאחֱֹ
. כינוי להקב"ה ונר' כי הוא ל' חבר אלוףחוטם ורש"י )שמות טו יח( פי' אסתום את נחיריי שלא יצא מהם חרון אפי. 

בְ ורע כ"ש )מיכה ז ה(  ֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל־ּתִ ְתֵחי ִפיךָ ַאל־ּתַ מ ר ּפִ ַאּלּוף ִמׁשּ ֶכֶבת ֵחיֶקיָך ׁשְ ת"י קריב )בא"ע ַאּלּוף , ְטחּו ּבְ
י שם פי' שמזהיר את האישה מאלוף נעוריה, ואת האיש משוכבת חיקו( ואומר )תהלים נה יד(  ֶעְרּכִ ׁש ּכְ נו  ה אֱֹ ְוַאּתָ

ִעי ְטֵמִני ַאּפו  ָטַרף. ל' )איוב טז ט( באף לשטמני. ַאּלּוִפי ּוְמֻיּדָ ש ְ  , פי' בכעסו טרף אותי ונהיה לי לאויב.ַוּיִ
ְצחוּ ל' )תהלים צח ד(  .בפצח (ב) רוּ  ּפִ נּו ְוַזּמֵ  .ְוַרּנְ
ַאּפו  כ"ש )תהלים ל ו(  .כי רגע ישצוף (ג) י ֶרַגע ּבְ ךְ . ל' )ישעיה נד ח( ישצוף. ּכִ י ָפַני ֶרַגע ִמּמֵ ְרּתִ ֶצף ֶקֶצף ִהְסּתַ ׁשֶ  .ּבְ
 .בין רצופין בין מפוזריןולאסוף ל' )כריתות דף י' ע"א(  לכנס .לרצוף (ד)
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 .(א)נוּ תְ לָ כְּ ר שִׁ עַ ת יַ יַּ חַ ים וְ לִ עו   נוּ חְ נַ ה אֲ נָ אָ 
 לאן נברח, והנה מכל צד חיות רעות מתקרבות לטרוף אותנו.

 .נוּ תְ לָּ כִּ  ךָ תְ ָר עֲ סַ וְ  ,ךָ חֲ רוּ מֵ  ךְ לֵ ה אֵ נָ אָ 
  לאן אברח מכעסך,

 .נוּ תְ ילָ ילִ י הֵ כִּ  ,דדֵ ר נו  ו  פּ צִ ד כְּ נוּ אָ 
 כי יללה באה עלינו.

 .(ב)נוּ תְ לָ כָ ת אֲ ינו  בֵּ  שׁ י אֵ ה כִּ שָׁ נוּ אָ 
 ה מבינות הכרובים כילתה אותי.אני סובל וכואב, כי אש שיצא

 .(ג)נוּ תְ לָ כְ ת תִּ ינוּ נִ אֲ  .נוּ תְ אָ לֵ ת מְ חו  נָ אֲ 
 אבל וצער כילו אותנו: אנחנו מלאים אנחה.

 :(תהלים סט י) (ד)נוּ תְ לָ כָ אֲ  ךָ יתְ ת בֵּ אַ נְ קִ ־יכִּ  ֵאיָכה חזן
 

 .(ה)הלָ דְ ר גָּ עַ יַ ת בְּ סֶ פֶ ו  ר  ְתנּו ֲאָכלַ 
 כינויים לאדום

 ה.לָּ דֻ גְ בִּ  יעַ מִ שְׁ תַ וְ  (ו)יתִ אָ נְ קִ ה בְ אֵ ְר  
 בקול גדול.

 :(זכריה א יד) (ז)הלָ דו  ה גְ אָ נְ ן קִ ו  יּ צִ לְ ם וּ יִ לַ שָׁ ירוּ י לִ אתִ נֵּ קִ 
 

 שמונה עשרה.וכו' עד סוף בא"י בונה ירושלים: את צמח דוד 
 

                                                 
ֻלךְ ל' )יחזקאל ה יז(  .וחית יער שכלתנו (א) ּכְ ה ָרָעה ְוׁשִ י ֲעֵליֶכם ָרָעב ְוַחּיָ ְחּתִ ּלַ  .ְוׁשִ
הל' )תהלים סט כא(  .אנושה (ב) י ָוָאנּוׁשָ ְבָרה ִלּבִ ה ׁשָ , והרד"ק נוש ור' יונה אבן גאנח פירש כי הוא עתיד משורש ֶחְרּפָ

ׁש, פירש כמו  נ  ַוּי אֶמר ּב א . כ"ש )יחזקאל י ב( כי אש בינות אכלתנוולכו"ע פירושו ענין שבר וכאב וחולי כבד. ְוֶאאֱֹ
ל ֶאל־ֶאל ְלּגַ ת ַלּגַ ינו  רּוב ּוַמּלֵא ָחְפֶניָך ַגֲחֵלי־ּבֵ ַחת ַלּכְ ֻרִבים ּוְזר ק ַעל־ּתַ ת ַלּכְ ינו   .ָהִעיר־ֵאׁש ִמּבֵ

יל' כיליון,  תיתכלייסד פועל על המילה  .תכלתנו (ג) ָכְלּתִ י ׁשָ כ ְלּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ )בראשית מג יד( ת"א כמא די  ַוֲאִני ּכַ
 אתכולית תכולית.

פי' הרד"ק שהאויבים מושלים בירושלים, ואנחנו גלינו ממנה, זאת הקנאה אוכלת אותנו מרוב  .קנאת ביתך אכלתנו (ד)
 צער.

ַרְגַלּה ָרְפָסהוגו' ַוֲארּו ֵחיָוה ְרִביָעָאה נאמר )דניאל ז ז( במלכות רביעית  .רופסת (ה) ָאָרא ּבְ ָקה ּוׁשְ ביער . ָאְכָלה ּוַמּדֱֹ
ַער. שנא' )תהלים פ יד( גדלה ה ֲחִזיר ִמּיָ  , ופירש"י )פסחים דף קי"ח ע"ב( זה אדום.ְיַכְרְסֶמּנָ

 ירש"י הבעירו חמתי.פ ֵהם ִקְנאּוִניכעסי, כמו שפירש"י )דברים לב כא(  .קנאתי (ו)
ַקְנאו  ֶאתל' נקמה ופורענות )רש"י ות"י( וכן נאמר )במדבר כה יח(  .קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה (ז) ִקְנָאִתי ־ּבְ

ָכם תו   ופירש"י בנקמו את נקמתי בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף. ּבְ
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י־ת יֿדִכַֽ ָּֿ֣ובְָָֹֿֿׁ֣֣וִל  ִנים֙ ָֿ֣ב ָֿ֣ב  םָֿ֣ב ֵָֿ֣נ י ת   נֹוַשנְׁ ָֿ֣וְׁ ים ית ִָֿ֣נָ֔ ַָֿ֣וֲעִש  ם ַחת ָ֗ ִהשְׁ ָֿ֣וְׁ ץ ָ֑ר  ּוַנתא  מ  לָֿ֣֙תְׁ ֙ס  ָֿ֣םָֿ֣פ 
ָָֿ֣֥ ַָֿ֣וֲעִשית  ל הֹכָ֔ ָֿ֣יְׁ ָ֥י ֵעיֵנ ָֿ֣בְׁ ע ַרֶ֛ ָֿ֣ה  יךָֿ֣ ָֿ֣ם ַהכְָָֿֿׁ֣֣ו ה־ֱאֹלה   תִָֿ֣לְׁ ַָֿ֣הִעיֹד֩ ֹו׃ ָֿ֣ב ִָֿ֣עיסַֽ ֩ ֹוםָֿ֣י ַָֿ֣הי  ם כ ֨

ת תא  א  ָֿ֣וְׁ ַמ ִים ֿד־ַהש  ֹב  י־א  ִָֿ֣כַֽ ץ ר  א ָ֗ ָֿֿ֣דתֹאבֵָָֿֿ֣֣־ה  ר ֲָֿ֣אש ֨ ץ ר  א ָ֔ ָֿ֣ה  ֵָֿ֣מַע ל ַָֿ֣מֵהרְ֒ םָּֿ֣ון֮ ַאת  
תֹעבְָֿׁ֣ ָֿ֣א  ים ֿהִרֹ֧ מ  ָֿ֣ש   ן ֵדֶ֛ א־תַָָֿֿ֣֣־ַהַירְׁ ַֹֽ ָֿ֣ל ָ֑ה ת  ִרשְׁ ֿדֲאִריֻכ ָֿ֣לְׁ ֵמ  ִָֿ֣הש  י ִָֿ֣כָ֥ יה  ל ָ֔ ָֿ֣ע  ָֿ֣י ִמים֙ ָֿ֣ן

ָֿ֣ ֵמֿדַֽ ֵהִפִָֹֿ֧֣תש  הּון׃ָֿ֣וְׁ תְָֿׁ֣יץָֿ֣יְׁ ֶ֛הָֿ֣א  ֵת כ  ָֿ֣ו  םָֿ֣֙מְׁ ת  ַארְׁ ִנשְׁ יםָֿ֣וְׁ ַעִמָ֑ ַנֵהֹ֧גםָֿ֣ב  רָֿ֣יְׁ םֲָֿ֣אש ֨ רַָֿ֣בּגֹוִיֶ֕ פ ָ֔ ָֿ֣יִָֿ֣מסְׁ
ה תְָֿׁ֣יְׁ ָֿ֣א  ֶ֛ה ֿהָֿ֣כ  םו  מ  ַֽ ַָֿ֣וֲעבַָֿ֣ש  ֿה׃ ַָֿ֣מֲעֵש  ים ֱָֿ֣אֹלִהָ֔ ם־ש  ם ת  ֵֿד ָָֿֿ֣֣דְׁ ָָֿ֑֣יְׁ ֿד  ָֿ֣א  ב ָֿ֣י א ָ֔ ָֿ֣ו  ֵָֿ֣ע ץ ֲָֿ֣אש  רָֿ֣ם ן

אכְָֿׁ֣ ַֹֽ ָֿ֣י א ָֹ֥ ל ָֿ֣וְׁ ּון עָ֔ מְׁ ִָֿ֣ישְׁ א  ֹ ל ָֿ֣וְׁ אּון֙ א־ִירְׁ ַֹֽ ָּֿ֣ובִָֿ֣ל ן׃ ִריֻחַֽ ָֿ֣יְׁ א ָֹ֥ ל ָֿ֣וְׁ ּון תל  ָֿ֣א  ֶ֛ם ִָֿ֣מש  ם ָ֥ ת  הַקשְׁ ָ֥הָֿ֣־יְׁ ו 
יךָֿ֣  ָ֑א ֱָָֿֿ֣֣אֹלה   צ  ָֿ֣תִָָֿֿ֣֣ת ָּֿ֣ומ  י ִָֿ֣כ  ָֿ֣בְָֿֿׁ֣דְׁ ּנּו ש ָ֔ ב ָֿ֣כ ָֿ֣רְׁ ךָֿ֣ ל־ַנפְָֿׁ֣כ ָּֿ֣ובְָָֿֿׁ֣֣ך ָֿ֣ בְָֿׁ֣ל־לְׁ ַֽ יָֿ֣׃ש  ו ָָֿֿ֣֣ל ךָ֔ ָֿ֣לְׁ ַבַצ ר
ּוךָֿ֣  אֶ֕ צ  ֿהָּֿ֣ומְׁ ֵאָ֑ל  ָֿ֣ה  ים ִר  ב  ַָֿ֣הדְׁ ל ַאֲחִריתָָֹֿֿ֣֣֙כ  ַָֿ֣עֿדָֿ֣בְׁ ֙ ת  ַשבְׁ ָֿ֣וְׁ ים ִמָ֔ הַהי  יךָֿ֣ ָֿ֣־יְׁ ֱָֿ֣אֹלה ָ֔ ָֿ֣ו  ה

ָֿ֣בְָֿׁ֣ ת   ַמעְׁ ש  הוְׁ ָֿ֣יְׁ ַָֿ֣רחּום֙ ֵָֿ֣א ל י ִָֿ֣כ  ֹו׃ יךָֿ֣ ֹקלַֽ ֱָֿ֣אֹלה ָ֔ ך ָֿ֣ ָָֿֿ֣֣ו  ה פְׁ ַָֿ֣ירְׁ א ָֹ֥ ֹ ָָֿֿ֣֣ל ל ָ֑וְׁ ִחית  ַָֿ֣ישְׁ אָָֿֿ֣֣ךָֿ֣ א  ֹ ל וְׁ
ת ָֿ֣א  ַכח֙ יתִישְׁ ִר  יךָֿ֣ ָֿ֣־בְׁ א ֲָָֿֿ֣֣אֹבת ָ֔ ִָֿ֣רַֽ ים ִמ֨ י  ָֿ֣לְׁ ַאל־נ א֩ ָֿ֣שְׁ י ִָֿ֣כ  ם׃ ַֽ ה  ָֿ֣ל  ע ַב  ִָֿ֣נשְׁ ר ָ֥ יםֲָֿ֣אש  ֹשִנ 

יךָֿ֣ ָֿ֣ נ ָ֗ פ  ָֿ֣לְׁ י ּו ר־ה  יםֲָֿ֣אש  ֱָֿ֣אֹלִה  א ֨ ר  ָֿ֣ב  ר֩ ֲָֿ֣אש  ִמן־ַהיֹום֙ ֿד ָָֿֿ֣֣׀ָֿ֣לְׁ ֿהא  ֵצָ֥ ִמקְׁ ָּֿ֣ולְׁ ץ ר  א ָ֔ ַָֿ֣על־ה  ָֿ֣ם֙
ָֿ֣וְָֿׁ֣ ִים ַמ  ֵצ ֿהַעֿדַהש  ֿהָֿ֣־קְׁ י ָ֗ הְׁ ֲָֿ֣הִנַֽ ִָ֑ים מ  ב  ַָָֿֿ֣֣הש  ַָֿ֣הּג ֿדַכד  ֿהר ַָֿ֣הז ָ֔ ֙ הּו׃ָָֹֿֿ֣֣ול ֹמַֽ ָֿ֣כ  ע ַמָ֥ ֲָֿ֣הִנשְׁ ֹו א 

ַֿדָֿ֣ ָֿ֣מְׁ ים ֱָֿ֣אֹלִה  ָֿ֣֨קֹול ם֩ ָֿ֣ע  ע ִָֿ֣מתֹוךָֿ֣ ֲהש  ַמַֽ ֿהֵבֹ֧ר ַָֿ֣את   ת  עְׁ ַמָ֥ ר־ש  ַָֿ֣כֲאש  ֵאֶ֛ש ִַֽחי׃ָָֿֿ֣֣־ה  ַוי 
ֹו ַחתֲָֿ֣הִנס  ֿהָֿ֣׀ָֿ֣א  ַק֨ ֹואָֿ֣ל  בִ֠ יםָֿ֣ל ִ֠ ֱָָֿֿ֣֣אֹלִהָ֗ ֹו בגל  ר  ִָֿ֣מק   תָֹֿ֣וי֮ ֹאֹת֨ ַמֹסתָֿ֣֩בְׁ ָֿ֣בְׁ יםָֿ֣מֹופְָּֿׁ֣ובְָָּֿֿׁ֣֣גֹויְ֒ ִת 
ֿהּובְָֿׁ֣ מ ָ֗ ח  ָּֿ֣ובִָָֿֿ֣֣י  ֿדּובְִָָֿֿׁ֣֣מלְׁ ה֙ ֿהֲחז ק  טּוי ָ֔ ָֿ֣נְׁ ֹוַע ר  ֿהּובְָָֿֿׁ֣֣זְׁ ש ֨ ר־ע  ֲָֿ֣אש  ל ֹכִ֠ ָֿ֣כְִׁ֠ ֹדִלָ֑ים ָּֿ֣גְׁ ים ִא  ָֿ֣מֹור 

ה ָֿ֣יְׁ ם כ   ֶָֿ֛֣ל  ֱָֿ֣אֹלֵהיכ  ֹ֧ה ַֽיךָֿ֣ ו  ֵעינ  ָֿ֣לְׁ ִים ַר  ִמצְׁ ָֿ֣בְׁ ֵא ת ָֿ֣ם ָׇֿ֣הרְׁ ה֙ ַָֿ֣את  ַעתל ָָֿֿ֣֣׃ הַָֿ֣דָ֔ ָֿ֣יְׁ י ּואִָֿ֣כָ֥ ָֿ֣ה  ו  ה
ֹוֿד ָֿ֣ע  ין ֵָֿ֣אָ֥ ים ֱאֹלִהָ֑ בַָָֿֿ֣֣ה  ִָֿ֣מלְׁ ֹו׃ רדַֽ י ט פ יֲעךָָֿ֥֣ ָֿ֣מ ִמַֽ ִָֿ֣השְׁ ַמִֶ֛ים ִָָֿֿ֣֣מן־ַהש  ָ֑ך  ר  ַיסְׁ ָֿ֣לְׁ ֹו ת־ֹקל  א 

ת ֲאךָֿ֣֙א  רְׁ ץָֿ֣ה  ר  א ָ֗ ַעל־ה  ָֿ֣וְׁ ֹו ֿד־ִאש  ה ּוֿד  ַהג  ת  ב  ֹול ָ֔ ע  ַמַ֖ יו ש  ָ֥ ֹוךָֿ֣ ָֿ֣ר  ַחתִָֿ֣מתָ֥ ַתָ֗ ש׃ָֿ֣וְׁ ֵאַֽ יָָֿֿ֣֣ה  ִכ 
ַהבָֿ֣֙ תא  יךָֿ֣ א  ֲאךָֹֿ֧֣ ַוִיבְָָֿֿׁ֣֣־ֲאֹבת ָ֔ ָ֑יוַָֿ֣ויֹוִצַֽ ֹוַָֿ֣אֲחר  ע  ַזרְׁ רָֿ֣בְׁ פ ַָָֿֿ֣֣חָ֥ ִים׃ָֿ֣בְׁ ַֽ ר  לִָֿ֣מִמצְׁ ֹוַָֿ֣הּג ֹד  ֹכחָ֥ ֶ֛יוָֿ֣בְׁ נ 

ֶָֿ֣֛ ַָֿ֣וֲעֻצמ ִ ים ֹדִלֹ֧ ָּֿ֣גְׁ ָּֿ֣גֹוִיֶ֛ם יש הֹוִרָ֗ ך ָֿ֣ לְׁ ִָֿ֣ממְׁ ָ֑יךָֿ֣ ָֿ֣ים נ  ת ַָֿ֣לֲהִבִַָָֽֿֿ֣֣מפ  ַֽ ָֿ֣ל  ךָֹֿ֧֣ תיֲאךָ֗ תָֿ֣־לְׁ ֶ֛םָֿ֣א  צ  ־ַארְׁ
ַַָָֽֿֿ֣֣נֲחל  ֿה ב ָֿֿ֣הַכיָֹ֥וםַָֿ֣הז  ל־לְׁ ָֿ֣א  ֮ ֹוםַָֿ֣וֲהֵשֹבת  ַָֿ֣היָ֗ ת   י ַדעְׁ ָֿ֣וְׁ ה׃ ָֿ֣יְׁ י ִָֿ֣כ  ךְ֒ יםָֿ֣ב ְ֒ ֱאֹלִהָ֔ ַֽ ּואָֿ֣ה  הָֿ֣֙ה  ו 

ַָ֑חת ץִָֿ֣מת  ר  א   ַעל־ה  ַעלָֿ֣וְׁ ַמ ִיםִָֿ֣מַמָ֔ ֹוֿדַָֿ֣בש  ָֿ֣עַֽ ין תֵא  ָֿ֣א  ת ֞ ַמרְׁ ש  ָֿ֣וְׁ ת׃ א  ָֿ֣וְׁ יו יוָֿ֣־ֻחק   ֹות ָ֗ ־ִמצְׁ
ֹנִכ ָֿ֣ רָֿ֣א  רִָֿ֣֙ייַט בְֲֿאש ֨ ֹוםֲָֿ֣אש  ךַָֿ֣֙היָ֔ ַצּוְׁ ב ְָָֿֿֿ֣֣יָֿ֣מְׁ ָּֿ֣ולְׁ ךָ֔ ָ֑יךָֿ֣ ָֿ֣נ  יךָֿ֣ לְׁ יךָֿ֣ ַָֿ֣אֲחר  ַעןַָֿ֣תֲאִר  ַמ֨ י ִמיםָָּֿֿ֣֣֙ולְׁ
ֿהַעל־ה  ֲאֿד ָֿ֣ הָֿ֣מ ָ֔ רָֿ֣יְׁ ֶ֛יךָֿ֣ ֲאש ֨ ֹ֧הֱָֿ֣אֹלה  ך ָֿ֣ ֹנֵתָָָֿֿ֥֣֣ו  ים׃כ ָָֿֿ֣֣ןָֿ֣לְׁ ִמַֽ ָֿ֣פָֿ֣ל־ַהי 
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ֹסָָָֿֿ֥֣֣(יג חירמיה ) הֲאִסיֵפ ָָֿֿ֣֣ףְֿ א  ֻאם־יְׁ פ ָֿ֣םָֿ֣נְׁ יםַָֿ֣בּג   ִב֨ ָ֑הֵָֿ֣איןֲָֿ֣֩ענ  אֵָֿ֣ו  ֵאֹ֧יןָֿ֣תְׁ ֿהןָֿ֣וְׁ ֵאנ ָ֗ הִָָֿֿ֣֣֙נ יםַָֿ֣בתְׁ ל  ע  ה  וְׁ
ַָֿ֣יַעבְָֿׁ֣ ם ה   ָֿ֣ל  ן ֵתָ֥ א  ָֿ֣ו  ל ֵבָ֔ ּוםנ  ָֿ֣רַֽ נ בֶָֿ֛֣ ()יד׃ ָֿ֣וְׁ ּו פָ֗ סְׁ ֵָֿ֣הא  ים ִבָ֔ שְׁ ָֹֿ֣יַֽ נּו ֲָֿ֣אַנ חְׁ ה֙ יַָֿ֣על־מ  ֵרָ֥ ל־ע  ָֿ֣א  ֹוא

ֿהַהִמבְָֿׁ֣ מ  ִנדְׁ ָֿ֣וְׁ ר הצ   ָֿ֣יְׁ ֩ ִָֿ֣כי ָ֑ם ֲָֿ֣הִֿדָֿ֣־ש  ֱָֿ֣אֹלֵה ינּו ה א ָֿ֣ו ֨ ט   ָֿ֣ח  י ִָֿ֣כָ֥ אש ָֹ֔ ֵָֿ֣מי־ר נּו ֵק  ַָֿ֣וַישְׁ ֙ ֙נּו נּוָֿ֣מ 
ַֽהיהלַָֿ֣ ָֿ֣ו  ֹובַָֿ֣קֵּוָֿ֥ה ()טו׃ ָֿ֣טָ֑ ֵא ין ֹוםָֿ֣וְׁ ל  ש  ֵעָ֥תָֿ֣לְׁ ֿהָֿ֣לְׁ ֵפ  ִהֵּנָֿ֥הַָֿ֣מרְׁ ַָֽֿ֣בְָָֿֿׁ֣֣וְׁ ת  ָֿֿ֣הע  ַמעָֿ֣֙ ()טז׃ ִָֿ֣נשְׁ ן ִמד  

ַר ת ֹותַָֿ֣נחְׁ ֲהל  יוִָֿ֣מקֹולִָֿ֣֙מצְׁ ֿהָֿ֣סּוס ָ֔ ֲעש   יוָֿ֣ר  ָ֔ אכְַָָֿֿׁ֣֣אִביר  ַֹֽ ֹואּוַָֿ֣וי בָ֗ ץַָֿ֣וי  ָ֑ר  א  ץָׇֿ֣כל־ה  לּוָֿ֣֙א  ר 
ֹיָ֥שְָֿׁ֣ ירָֿ֣וְׁ הִָֿ֣ע  לֹוא ָ֔ ַָֽֿ֣בֵָּֿ֣ומְׁ ָֿ֣פָֿ֣׃היָֿ֣ב 

ִָֿ֣צפְָֿׁ֣ (זי) ִשים֙ ח  םָֿ֣נְׁ כ ָ֗ ָֿ֣ב  ַח ַשֵל  ָֿ֣מְׁ י ִנ֨ ִָֿ֣֩הנְׁ כִָָֿ֥֣כי ִנשְׁ ַָ֑חשָֿ֣וְׁ םָֿ֣ל  ה   רֵָֿ֣אין־ל  ָ֥ יםֲָֿ֣אש  תְָֹֿׁ֣עִנָ֔ ָֿ֣א  םָֿ֣כ  ָּֿ֣ו
ַֽה הֹו  ֻאם־יְׁ יגִַָֿ֣מבְָֿׁ֣ (יח)    סָֿ֣׃נְׁ גָָֿ֑֣יִת ִָֿ֣לָ֥ ָֿ֣י  ֲָֿ֣עֵל י ַָֿֿ֣דָֿ֣י י ִָֿ֣לִבָ֥ ַל י ָֿ֣ע  ַֽיֹון ָּֿ֣ו  ־֞קֹולִָֿ֣הֵּנֿה ()יט׃

ַע ת וְׁ יה־ַעִמָָֿ֣֗תבַַָָֿֿ֣֣שַֽ יםַָֿ֣הַֽ ַחִקָ֔ ץַָֿ֣֙מרְׁ ֙ר  ּוַעָֿ֣יֵָֿ֣מא  ָ֑הַָֿ֣מדָ֗ כ  הֵָֿ֣א יןָֿ֣ב  ֹוןִָֿ֣אם־ַמלְׁ ִציָ֔ הֵָֿ֣֙א יןָֿ֣בְׁ ו 
ִָֿ֣בפְִָֿׁ֣הכְָֿׁ֣ ּוִני ַהבְִָֿׁ֣עסֶ֛ ָֿ֣בְׁ ִַָֽֿ֣סֵליה  ם ֵָֿ֣נכ  ַבָָָֿֿ֥֣֣()כָֿ֣׃רֵלָ֥י ֹואָֿ֣ע  ָֿ֣לָ֥ נּו ַָֿ֣וֲאַנ חְׁ ִיץ ָ֑ ָֿ֣ק  ה ָֿ֣כ  ל  יר ִצ  ָֿ֣ק  ר

ָֿ֣ נּו׃ עְׁ ַֽ ב ָֿ֣עַָָֿֿ֣֣()כאנֹוש  ָ֥ ָֿ֣רַָֿ֣בתל־ש  י ֿהה ָֿ֣־ַעִמ  ַָֿ֣שמ   ִתי רְׁ ַדֶ֕ ָֿ֣ק  ִתי ָ֑רְׁ ב  תְָָֿֿׁ֣֣שְׁ ַֽ ֱחִזק  ָֿ֣ה  ַהֳצִריָָֿֿ֣֣֙()כבִני׃
גִָֿ֣ ָֿ֣בְׁ ֿדֵא ין ע ָ֔ ֿהִאם־ֹרֵפ ָָֿֿ֣֣לְׁ ת ָ֔ לְׁ ַֽ ָֿ֣ע  א  ֹ ָֿ֣ל ַָֿ֣מדּ֙וַע֙ י ִָֿ֣כָ֗ ָ֑ם ָֿ֣ש  ֵָֿ֣א ין ָֿ֣תֲאֻרַכ ָָֿֿ֣֣א

י׃ַבת ָֿ֑ה (כג)   סָֿ֣־ַעִמַֽ ע  ִָֿ֣דמְׁ ֹור ק  ָֿ֣מְׁ ֵעיִנ י ָֿ֣וְׁ ִים ַָֿ֣מָ֔ ֙ ָֿ֣רֹאִשי י־ִיֵת ן בְִָָֿֿׁ֣֣מַֽ א  ָֿ֣יֹווְׁ ה֙ מ  םָֿ֣כ 
ֿה ל  יְׁ ַלָ֔ תָֿ֣ו  ֵלָ֥יֵָֿ֣א  לְׁ י׃תבַַָָֿֿ֣֣חַֽ ָֿ֣בַָֿ֣ (א ט)    סָֿ֣־ַעִמַֽ ֵנ ִַ֣ני י־ִיתְׁ יםִָֿ֣מַֽ ִחָ֔ רְׁ ָֹֿ֣אַֽ לֹון֙ ָֿ֣מְׁ ר ב ָ֗ ִמדְׁ
ב ָֿ֣ זְׁ ע  ַֽ א  תוְׁ כ  ָֿ֣הָֿ֣֙א  ֵאלְׁ יָֿ֣וְׁ יָֿ֣כָָֻֿֿֿ֣֣ה־ַעִמָ֔ ָ֑םִָֿ֣כ  ִאת  תֵמַֽ ר  יםֲָֿ֣עצ   נ  ֲאִפָ֔ םָֿ֣֙מְׁ ָֹֿ֣בגְָָֿֿׁ֣֣ל  ָֿ֣ (ב)ָֿ֣׃יםִֿדַֽ ַַֽיֿדְׁ כ ַָֿ֣וַֽ ּוָֿ֣רְׁ

                                                 
ֵני ָהֲאָדָמהיה א ב( ל' )צפנאסף . משורש אסוףפי' אעשה בהם כליה,  .אסוף אסיפם (יג)  .אסיפם. ָאס ף ָאֵסף ּכ ל ֵמַעל ּפְ

ול' )ישעיה סו יז(  סוףמשורש   . כל מה שנתתי להם, יעבור מהם.ואתן להם יעברום. ָיֻספוּ  ַיְחּדָ
 . מים מרים הנסחטים מעשב מר.מי ראש. השתיק אותנו. הדמנוונשתוק שם כאבלים.  .ונדמה שם (יד)
 .מרפאצת ספרים רפואה ובמק .מרפה (טו)
ןקצה ארץ ישראל הצפוני כ"ש )שופטים כ א(  .מדן (טז) ִאיׁש ֶאָחד ְלִמּדָ ֵהל ָהֵעָדה ּכְ ּקָ ַבע־ְוַעד ַוּתִ ֵאר ׁשֶ . נחרת סוסיו. ּבְ

ד; נחרת הסוס כשלעצמה מטילה אימה כ"ש )איוב לט כ(  רעש נשימתם דרך הנחיריים . צעקות מצהלות. ַנְחרו  ֵאיָמה הו 

ִרים ְוִתְצֲהלוּ הסוס להשמיע במלחמה כ"ש )ירמיה נ י(  שמחה שדרך ַאּבִ  .יריםבא. הסוסים נקראו אביריו. ּכָ
מו  שאינם שומעים לקול המלחשים כ"ש )תהלים נח(  .אשר אין להם לחש (יז) ר ל א ֶפֶתן ֵחֵרׁש ַיְאֵטם ָאְזנו  ־ּכְ ַמע ־ֲאׁשֶ ִיׁשְ

ים ל ְמַלֲחׁשִ ָחׁש ־ִאםחשים, לחש, דהיינו שיר מהפנט, כ"ש )קהלת י יא( . דרך המכשפים היה להשמיע לנְלקו  ִיׁשּ ְך ַהּנָ
א לו   .ָלַחשׁ ־ּבְ
 .עלי לבי דויפי' מבליגים אותי, מחזקים אותי ומעודדים אותי להתגבר על יגוני, ובכל זאת  .מבליגיתי (יח)
. זאת תשובת מדוע הכעיסונידקיה. נר' כי נבואה זאת נאמרה לאחר גלות יהויכין, בזמן מלכות צ .מארץ מרחקים (יט)

 הקב"ה.
 י"מ עבר הרבה זמן, אבל אולי מרמז לשנה מסוימת בה קיוו להגאל. .עבר קציר כלה קיץ (כ)
 . השתוממות.שמהל' חושך, חשכו פני, ד"א ישבתי בחושך, ד"א לבשתי בגדים שחורים כאבל.  .קדרתי (כא)
. פסוק זה הוא ד ושימש לרפואה )בראשית לז כה, ירמיה מו יא, שם נא ח(דרך צורי לבוא מן הגלע .הצרי אין בגלעד (כב)

 . רפואת.ארוכת .משל, והנמשל, האם אין בעמי חסיד אחד יסכים הקב"ה לכפר את חטאת כל העם למענו )רד"ק(
 אסיפת. .עצרת (א)
מרים לחיצים. מתיחת המשיל הנביא את לשונם של רשעים לקשת, והשקרים שאו .וידרכו את לשונם קשתם שקר (ב)

ֵיבכ"ש )איכה ב ד(  הדרכההקשת נקראה  או  ּתו  ּכְ ַרְך ַקׁשְ . לא לאמונה גברו בארץ. משפטו וידריכו מבנין הפעיל. וידרכו. ּדָ
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שֹונ םַָֿ֣֙קשְָֿׁ֣ ת־לְׁ ֱאמּונ  ֿהא  אָֿ֣ל  ָֹ֥ ל רָֿ֣וְׁ ק  ּוָֿ֣ב ָּֿ֣ג בְָָֿֿׁ֣֣ת  םָֿ֣ש ָ֔ ֿהר  ע ֨ ץִָֿ֣כיֵָֿ֣֩מר  ָ֑ר  ֹֿ֧הָֿ֣א  ע  ל־ר  ֶ֛אּוָָֿֿ֣֣׀ א  י צ 
ֹאִתָָֿ֥֣ ָֿ֣לֹא־י ֿד  ָֿ֣וְׁ ָֿ֣י ַֽה׃ הֹו  ֻאם־יְׁ ָֿ֣נְׁ ישָֿ֣מֵָֿ֣ (ג)עּו ַעל־כ ִָֿ֣א  ָֿ֣וְׁ רּו ֵמָ֔ חַָֿ֣אל־ִתבְָֿׁ֣ל־ֵרֵע֙הּוִָֿ֣֙הש  ָ֑חּוָֿ֣א   ט 
יָֿ֣כ ָֿ֣ ֹובִכ  ק  חָֿ֣֙ע  בָֿ֣ל־א  ֹקָ֔ כ ַָָֿֿ֣֣יעְׁ ִכָָֿ֥֣וְׁ ַעָֿ֣ר  ךָֿ֣ ל־ֵר  ֱאמ  ת (ד)׃ָֿ֣ילַָֿ֣יֲהֹלַֽ לּוָֿ֣ו  ֵתָ֔ ה  ֵרֵע֙הּוָֿ֣֙יְׁ ישָֿ֣בְׁ ִא  ָֿ֣וְׁ

ַֿדָֿ֣ ָֿ֣יְׁ א  ֹ ֿדָֹֿ֧֣ל ִָֿ֣למְׁ ַָֿ֣הֲעֵוֵָָֿ֥֣בָ֑רּו ר ק  ר־ש   ַָֿ֣דב  ֶ֛ם שֹונ  ָֿ֣לְׁ ּוָֿֿ֣הּו אַֽ ִָֿ֣נלְׁ ך ָֿ֣ ִָֿ֣שבְָֿׁ֣ (ה)׃ ת ָָֿֿ֣֣תְׁ ָֿ֑הָֹֿ֣וךָֿ֣ בְׁ מ  ִָֿ֣מרְׁ
ֶֿ֛ה מ  ִמרְׁ ַָֿֿ֣דָֿ֣מֵָָֿֿ֣֣בְׁ ה־אֹוִת ַָֿ֣עתֲאנָּ֥ו ֻאם־יְׁ ָֿ֣נְׁ ַֽה׃י ֵכָָֿ֣֗ (ו)     סָֿ֣ו  ֿהל  ָֹֿ֣כ  הָֿ֣ן ָֿ֣יְׁ ַמר֙ ו  הָֿ֣א 

ב ָֿ֣ ֹותצְׁ פ  ָָֿֿ֣֣אָ֔ ָֿ֣צֹורְׁ ִנָ֥י ָּֿ֣ובְִָֿׁ֣הנְׁ יםם ִתָ֑ ֿהִָֿ֣כי־ֵא יךָֿ֣ ַָֿ֣חנְׁ ֱעש ָ֔ ַֽ ַָֿ֣בתָֿ֣א  ֵנ י ִָֿ֣מפְׁ י׃ ץ (ז)־ַעִמַֽ ֵָֿ֣חָ֥
ּוט]ָֿ֣שוחט חֶ֛ שֹונ  םָֿ֣[ש  מ  ֿהָֿ֣לְׁ תִֿדִָָֿֿ֣֣מרְׁ ֹוםָֿ֣א  ל  יוָֿ֣ש  ִפָ֗ ַֿדֵָֿ֣בָ֑רָֿ֣בְׁ רָּֿ֣ובְָֿׁ֣־ֵרֵע֙הּוָֿ֣֙יְׁ יםֵָֿ֣בָ֔ ִשָ֥ ֹוָֿ֣י  ב  ִקרְׁ

ֹוא ָֿ֣ בַֽ ָֿ֣רְׁ ֿה (ח)׃ ל  ַעל־ֵאָ֥ ק ַָָֿֿ֣֣הַֽ פְׁ הֿדלֹא־א  ֻאם־יְׁ ָֿ֣נְׁ ם ג ָֿ֣־ב   ָֿ֣בְׁ ִ֚ם ִָֿ֣א ָ֑ה ֿהו  ז ָ֔ ר־כ  ֲָֿ֣אש  אָָֹֿֿ֣֣וי ָֹ֥ ל
ַָֿ֣נפְָֿׁ֣תְָֿׁ֣תִָֿ֣ ם י׃ַנֵק  ָֿ֣בְָֿׁ֣ (ט)     סִָֿ֣שַֽ ֹ֧א ש  ָֿ֣א  ים ִר  ה  ֹותִכ ַָֿ֣על־ה ֨ א  ַעל־נְׁ ָֿ֣וְׁ ִהי נ ָ֗ ָֿ֣ו  ָָֿֿ֣֣י רִָֿ֣֙מֿדְׁ ב 

ֿה תִָֿ֣קינ ָ֔ ִָֿ֣נצְׁ י מְִָֿׁ֣כ  ָֿ֣ש  א ָֹ֥ ל ָֿ֣וְׁ ר ָֹֿ֣עֵבָ֔ יש ִלי־ִא  ִָֿ֣מבְׁ ָֿ֑הּו֙ נ  ִָֿ֣מקְׁ ֹול ָֿ֣ק  ּו ַמִ֙יםָָֿֿ֣֣֙ע  ַָֿ֣הש  ֹוף ֵמע 
ַעֿד ָֿ֣וְׁ הָֿ֣נ ֿדְׁ ֵהמ ָ֔ כֿד ָֿ֣־בְׁ ַֽ ל  נ תַָֿ֣ (י)ּו׃ָּֿ֣וָֿ֣ה  תוְׁ יָֿ֣א  לִַָֿ֣תֹ֧ רּוש  גִֶַָָֿֿ֣֣֛־יְׁ תםָֿ֣לְׁ א  ָ֑יםָֿ֣וְׁ ֹוןַָֿ֣תִּנ ע  יםָֿ֣מְׁ יִָֿ֣ל  ֵרֹ֧ ־ע 

ֿה ֶ֛ הּוד  ֿהָֿ֣יְׁ מ   מ  ָֿ֣שְׁ ן ֵתָ֥ יָֿ֣א  ִל  בִָֿ֣מבְׁ ֵב ָֿ֣ (יא)     סָֿ֣׃יֹוֵשַֽ י  ָֿ֣וְׁ ם֙ כ  ח  ָֿ֣ה  יש ִא  י־ה  ןִָֿ֣מַֽ
ת ָָֹֿ֣֔א  הָֿ֣את־ז י־יְׁ ִָֿ֣פַֽ ֹ֧ר ִָֿ֣דב  ר בְַָֿׁ֣וֲאש ֨ ָֿ֣א  ה֙ ַָֿ֣על־מ  ָ֑ה ַיִּגד  ָֿ֣וְׁ ֵָֿ֣אל  יו ֶ֛ה ָָָֿֿֿ֥֣֣הֿד  ָֿ֣ו  ת  ִָֿ֣נצְׁ ץ ר  א ָ֔ ָֿֿ֣הה 
ָֿ֣כַָֿ֣ יִמֿדְׁ ִל  ִָֿ֣מבְׁ ר ָֿ֣ב  

ה (יב)    סָֿ֣ר׃ֹעֵבַָֽֿ֣ ָֿ֣יְׁ ר ֹ אמ  ַָֿ֣על־ַוי ה ב ָֿ֣ע ָֿ֣ו ָ֔ תזְׁ ָֿ֣א  ַת ָֿ֣ם֙ ָֿ֣נ  ר ָ֥ ֲָֿ֣אש  י ִתָ֔ ֹור  ִָֿ֣לפְָֿׁ֣־ת  ָ֑םִָֿ֣תי ֵניה 
ָֿ֣בְָֿׁ֣ ּו עָ֥ מְׁ לֹא־ש  כקוְׁ לְׁ ָ֥ לֹא־ה  ָֿ֣וְׁ י ַָֹֽֿ֣וִל  ָֿ֣ב  ָּֿ֣ו ּות (יג)ה׃ ִרר  ָֿ֣שְׁ י ַָֿ֣אֲחֵר  ּו כָ֔ ֲחֵריַָָֿֿ֣֣֙וֵי לְׁ ַאַֽ ָֿ֣וְׁ ָ֑ם ִלב 

ֿד ָֿ֣ רִָֿ֣למְׁ ָ֥ יםֲָֿ֣אש  ִלָ֔ ע  ם׃ּוםֲָֿ֣אבַהבְׁ ַֽ ָֿ֣פָֹֿ֣ות 
ָֹֿ֣כֿה (יד) ן ֵכָ֗ ַָֿ֣מֲאכִָֿ֣ל  ִנֹ֧י לִָֿ֣הנְׁ ֵאָ֔ ר  ִָֿ֣ישְׁ אֹותֱָֿ֣֙אֹלֵה י ב  הו  הָֿ֣צְׁ רָֿ֣יְׁ ַמ֞ ת־א  ֶ֛םָֿ֣א  ָ֥םַָֿ֣הז  ֿהיל  ע  ָֿ֣־ה 

ָֿ֑ה ִקיִת ָֿ֣וְַָָֿֿׁ֣֣לֲענ  אשִהשְׁ ַֹֽ ֵָֿ֣מי־ר ָֿ֣ים ָֿ֣צֹותִַָֿ֣וֲהִפַָֽֿ֣ (טו)׃ ָֿ֣י ֿדְׁ א  ֹ ָֿ֣ל ר֙ ֲָֿ֣אש  ם ַָֿ֣בּגֹוִיָ֔ ֿהים֙ מ  ֵָֿ֣ה  ּו ָֿ֣עָ֔
ַָ֑וֲאב תֹות  םָֿ֣֙א  ֲחֵריה  יַָֿ֣אַֽ ִת  ִשַלחְׁ בםָֿ֣וְׁ ר  ַַָֽֿ֣כלֹוִת ַָָֿֿ֣֣עָֿ֥דָֿ֣־ַהח ָ֔ ָֿ֣פָֿ֣ם׃יָֿ֣אֹות 

                                                                                                                                                     
עסוקים הם כל הזמן  מרעה אל רעה יצאולא התחזקו לשלוט על העם כדי לנהל את ענייני הכלל באמונה אלא להיפך 

 במעשיהם הרעים.
 העוו את דרכם בכל כוחם, עד אשר התעייפו. .עוה נלאוה (ד)
. כל כך התרגלו במרמה מאנו דעת אותידברי הקב"ה לנביא, הינך יושב בתוך אנשי מרמה.  .שבתך בתוך מרמה (ה)

 לרמות ולשקר, שכלל אינם רוצים לשמוע דבר ה'.
ִלשִׁ ־ְוֵהֵבאִתי ֶאתל' )זכריה יג ט(  .הנני צורפם ובחנתים (ו) ְ ְצר ף ֶאתַהׁשּ ים ּכִ ֵאׁש ּוְצַרְפּתִ ְבח ן ־ית ּבָ ים ּכִ ֶסף ּוְבַחְנּתִ ַהּכֶ
י הּוא־ֶאת י ַעּמִ ֶנה א תו  ָאַמְרּתִ ִמי ַוֲאִני ֶאעֱֹ ָהב הּוא ִיְקָרא ִבׁשְ , דימו הנביאים את הפורענות לכור המצרף את הזהב, בו ַהזָּ

 . כי אין לי דרך אחרת להחזירם למוטב.איך אעשהכי מצרף הקב"ה את ישראל עד יישארו טהורים וראויים לעבדו. 
 . ל' מארב.ארבומושחז )רד"ק(.  .חץ שחוט (ז)
הרהורי לבם )ת"י(. ורש"י )דברים כט יח( פי' מראות לבם. והרד"ק פי' קושי וחוזק לבם, ל' שריר  .שרירות לבם (יג)

 וקיים.
ונא'  ׁש ֶרׁש ּפ ֶרה ר אׁש ְוַלֲעָנהרעיל ונא' )דברים כט יז( . עשב ידוע, ממנו עושים שיקוי מר ורושעשב מר.  .לענה (יד)

ָדי ּוָפַרח)הושע י ד(  ְלֵמי ש ָ ט ַעל ּתַ ּפָ ר אׁש ִמׁשְ ֵבי ֲעָנֵבמו  ויש לו פירות רעים ומרים כ"ש )דברים לב לג(  ּכָ שׁ ־ִעּנְ  .רו 
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ֿה (טז) ֹותָֹֿ֣כ  אָ֔ ב  הו  הָֿ֣צְׁ ַמרָֿ֣֙יְׁ ּוַָֿ֣למ ְִָֿׁ֣התְָָֿֿׁ֣֣א  אָ֥ ִקרְׁ נֶּ֛וָֿ֣וְׁ ֹונְׁ נ ֹותקבָ֥ ָ֑ינ ֿהבּותְָָֹֿֿׁ֣֣ונְׁ ל־ַהֲחכ ָָֹֿֿ֣֣וא  א  ֹותוְׁ ָֿ֣מָ֥
ת ָֿ֣ ָֿ֣וְׁ ּו ח  ָֿ֣נ ֿהֹוא ָֿ֣בִַָֽֿ֣שלְׁ נ ֿהּותְָֿׁ֣ (יז)׃ רְׁ תִַָָֿֿ֣֣מֵהֶ֕ נ ֿהוְׁ ָ֥ תֵָָֿֿ֣֣ש  ָֿ֣וְׁ ִָ֑הי ָֿ֣נ  ֵל ינּו נ ֿהע  דְׁ ֿהַָֿ֣ר  ע ָ֔ ִָֿ֣דמְׁ ֵָֿ֣עיֵנ֙ינּו֙

ַעפְָֿׁ֣ ָֿ֣וְׁ ִים׃ ַֽ לּו־מ  ִָֿ֣יזְׁ ינּו ָֿ֣ (יח)ַעֵפ  ִָֿ֣מִצי ֹון ע ַמָ֥ ִָֿ֣נשְׁ י ִהֶ֛ ָֿ֣נְׁ ֹול ָֿ֣קָ֥ י ֵ֣יךְֿ ִכ  ָָֿֿ֣֣א  ָֿ֑דְׁ ֹאדָֻֿ֣֙שד  ָֿ֣מְׁ ּו נַֽ שְׁ ָֹֿ֣ב  נּו
ַז בְָֿׁ֣ י־ע  יכִכַֽ ִל  ִָֿ֣השְׁ י ִָֿ֣כָ֥ ץ ר  ָֿ֣א ָ֔ נֹוֵתַָָּֽֿֿ֣֣ונּו כְׁ י־ יט()     סָֿ֣:ינּוִמשְׁ נ ֿהִכַֽ ַמ עְׁ נ ִשיםָָֿֿ֣֣֙שְׁ

בַָֿ֣ הדְׁ ָֿ֣א ָֿ֣ו ָָֿ֣֔ר־יְׁ ח ִתַקָ֥ ָֿ֣וְׁ כ  ָֿ֣ה נְׁ בַָֿ֣זְׁ ָֿ֣דְׁ ָֿ֣ם ַלֵמ ֿדְׁ ָֿ֣וְׁ יו ֹוֵתיכ ָֿ֣בְָָֿֿׁ֣֣נ ֿהר־ִפָ֑ ֿהנַֽ ָ֥ ִאש  ָֿ֣וְׁ ִהי ָֿ֣נ ָ֔ עּות  ָָֿֿ֣֣ם֙ הָֿ֣רְׁ
ַֽֿה ִָֿ֣קינ  ֿה כ()׃ ַֽ תִָָֿֿ֣֣֙כי־ע  ל  ֙ו  נֹוֵתָָֿ֑֣מ  מְׁ ַארְׁ ָֿ֣בְׁ א ָֿ֣ב   ינּו ַחלֹוֵנָ֔ ַהכְָֿׁ֣בְׁ ָֿ֣לְׁ יתינּו ּוץִָָֿֿ֣֣ר  ִָֿ֣מחָ֔ ֙ ל עֹול 

ֹחבַָֽֿ֣ ֵָֿ֣מרְׁ ים חּוִר  ָֹֿ֣ותַבַֽ ָֹֿ֣כִֿ֚ה כא()׃ ר ןַָֿ֣דֵבָ֗ מ  ֹד  ָֿ֣כְׁ ם ָ֔ ד  א  ָֿ֣ה  ַל ת ִָֿ֣נבְׁ ה֙ ל  ַֽפְׁ נ  ָֿ֣וְׁ ה הו ָ֔ ֻאם־יְׁ ָֿ֣נְׁ
ָֿ֑ה ד  ֵנ יַָֿ֣הש  ירָֿ֣מֵַָָֿֿ֣֣על־פְׁ ִמֶ֛ ע  יןּוכְׁ ֵאָ֥ רָֿ֣וְׁ יַָֿ֣הֹקֵצ  ף ַָָֿֿ֣֣אֲחֵרָ֥ ַאֵסַֽ ֿה כב()    סָֿ֣׃מְׁ ַמ רָָֿֿ֣֣׀ָֹֿ֣כ  א 

ה הַָֿ֣אל־ִיתְָֿׁ֣יְׁ כ ָֿ֣ו ָ֗ ח ַָֿ֣הֵל לָֿ֣ח  ַאל־ִיתְָֿׁ֣כְָֿׁ֣םָֿ֣֙בְׁ ָֿ֣וְׁ ֹו תָ֔ ֹורִָֿ֣בגְָֿׁ֣מ  תָָֿ֑֣בַַָֽֿ֣הֵלָ֥לַָֿ֣הִּגב  ַָֿ֣אל־ִיתְָּֿׁ֣ור  ַהֵלָ֥לָֹֿ֣ו
ע ָֿ֣ ירָֿ֣בְׁ ִש  ֹו׃ָֿ֣ע  רַֽ את (כג)שְׁ ֹ֞ ז יִָֿ֣אם־בְׁ לַהֵל לַָֿ֣הִמתְִָֿׁ֣יתְִָָֿֿׁ֣֣כ  ַעָֿ֣אֹותִַָָֿֿ֣֣הֵלָ֗ ֹד  י  ֵכלָֿ֣֮וְׁ ִ֚יֲָֿ֣אִנ יָָֿֿ֣֣יְַָֿ֣֒השְׁ ִכ

ה ֿהיְׁ ש  הָֹֿ֣עָ֥ ֿדָֿ֣ו ָ֔ ֶ֛ס  ֿד ָָֿֿ֣֣ח  טָּֿ֣וצְׁ ָ֥ פ  ֿהִמשְׁ י־בְָָֿֿׁ֣֣ק   ץִָֿ֣כַֽ ָ֑ר  א  ֿהב  ל  ַפ ֵָָֿֿ֣֣אָ֥ הח  ֻאם־יְׁ ִתיָֿ֣נְׁ ַֽה׃צְׁ ָֿ֣סָֿ֣ו 

                                                 
 היודעות להספיד ולקונן. .החכמות (טז)
 ם הרסו את בתינו והשליכו קירות ותקרות ארצה.האויבי .כי השליכו משכנותינו (יח)
 . ילד.עוללזאת הקינה שהקב"ה מצווה לנשים לקונן )כן נרלענ"ד(.  .ואין מאסףעד כי עלה מות  (כ)
 . עומר.עמירזבל.  .דומן (כ)
 (.ידיעת האל היא ללכת בדרכיו לעשות חסד משפט וצדקה כי כן עושה אותם הוא )רד"ק .השכל וידוע אותי (כג)
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 קינות לשחרית של תשעה באב
 ד

. הקינה בנויה מט' נ'מות באות המסיי זכור איכהלפי שהיא תשלום הקרובות  ס'משושה מתחילה באות  א"בקינה זאת ע"ס 
עד כב( באיכה  ומאמרים של ו' ו' בתים. הבית הראשון של כל מאמר מתחיל עם המילים הראשונות של הפסוקים האחרונים )ט

עד כב( באיכה ד'. הבתים ב' ג' ד' של כל מאמר מתחילות עם  וה', וממשיך עם המילים הראשונות של הפסוקים האחרונים )ט
עד סו( באיכה ג'. הבית החמישי של כל מאמר מתחיל עם המילים הראשונות  גנות של הפסוקים האחרונים )מהמילים הראשו

עד כב( באיכה  ועד כב( באיכה ב'. הבית האחרון של כל מאמר מיוסד על הפסוקים האחרונים )ט ושל הפסוקים האחרונים )ט
הר משמ ְוֻהְבְלגוּ רומז משמר כהונה, מא'. בבית ד' של כל מאמר  ְלּגָ יָוִנית, ּבִ רמשמר  ּבִ משמר  ֲחִזיֵרי, יוניתשמושבו היה  ִאּמֵ

ץמשמר  ָנַצְרתָּ , ֵחִזיר ּצֵ ֲעַרב, נצרתשמושבו היה  ַהּפִ ַתְחָיהמשמר  ּבַ  ֵהִכין, ְיֶחְזֵקאלמשמר  ְיֶחְזֵקאל, ערבשמושבו היה  ּפְ
מּול, ָיִכיןמשמר  ןמשמר  ּגְ מּול, ַצְלמו  ן משמר  ּגָ תו  ּנְ ֵחָמה, ַצְלִמיןושבו היה שמּגִ שמושבו חמת אריח. במאמר ַמֲעְזָיה משמר  ּבְ

 .(א)אלעזר )הקליר(האחרון חתום 
 

ַבת ְכַרי.(ב)ׁשָ עּוִני עו  ּמְ י ׁשִ  , סּורּו ֶמּנִ
 סורו ממנו. –שבת משוש ליבנו, אויבינו אומרים לנו 

ֶעְדֵרי ֲחֵבָרי (ג)ְסִחי ימּוִני ּבְ ש ִ ס הֱֹ  .(ד)ּוָמאו 
 

תָ  ַריַסּכו  ּבֵ ת ּדַ כו  ן ִמּסְ ּכָ  .(ה)ה ִמׁשְ
 לתי.יבנית סכך מסביב למשכנך בשמים, כדי שלא לשמוע את תפ

ָתה ְוֻהְבְלגוּ  ַרי. (ו)ַסּכו  ּבו   ּגִ
 הסתרת את עצמך, ונוצחו גיבורי.

 ּוָמֲעדּו ֵאָבַרי. (ז)ָסְפקּו ַכף
 האויבים מחאו כפיים, ואיברי התמוטטו.

ִסּלָה יָרי:־ָכל (ח)ּכְ  ַאּבִ
 אשר רמס האויב כל גיבורי:כ

כּוָיה(ט)ָנְפָלה צּול ּדְ ֵדיֻנה ּבְ  .(י), עו 
 נפלה עטרת ראשנו, וכל עוד כנסת ישראל מושפלת עד למצולות ים.

ן ן ּבֶ ָתה ַלֲחזו  ֶרְכָיה־ֵעיִני ִחּכְ  .(יא)ּבֶ
 לקיום נבואת זכריה בן ברכיה.

ל ֲחבּוָיה. ְלֵאי ִגְלּגָ  ַעד ּפִ
 אות כאשר עשה ליהושע בגלגל )יהושע י(.המכוסה עד יעשה לנו ה' פל

                                                 
 .חיבר את י"ז הקינות הראשונות של שחרית )עד סי' כ' ועד בכלל( )מהרי"ל( רבי אלעזר הקליר (א)
נּו  תבַ שָׁ  (ב) ש  ִלּבֵ ו   )איכה ה טו(.ְמש 
 דבר מאוס )רש"י איכה ג מה(, אבל לפי א"ע ות"י ל' גלות וטלטול. .סחי (ג)
 כינוי לגוים )רש"י שיר א ז(. .בעדרי חברי (ד)
ָרֵאלמשמוע כמו )דברים כז ט(  .מסכות (ה) ַמע ִיש ְ ת ּוׁשְ . בברכות )דף ל"ב ע"ב( מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי ַהְסּכֵ

 תפילה.
ְבִליג ׁש ד ַעלנוצחו כמו )עמוס ה ט(  .והבלגו (ו)  ת"י דמגבר חלשין על תקיפין.ָעז, ־ַהּמַ
ִיםכ"ש )איכה ב טו(  .ספקו כף (ז) ּפַ  .ָסְפקּו ָעַלִיְך ּכַ
 . רמס )רש"י איכה א טו(.סלה (ח)
נוּ  (ט)  .)איכה ה טז( נפלה. ֲעֶטֶרת ר אׁשֵ
כּוָיה. )איכה ד יז(. פירש"י עדיין.  עודינה (י) צּול ּדְ  ל' מצולות ים.צּול, אנחנו מושפלים במצולות ים. ּבְ
בּו ְזֵקִנים ּוזְ . זכריה בן ברכיה הנביא שניבא )זכריה ח ד( לחזון בן ברכיה (יא) ָלי ִע ד ֵיׁשְ ת ְירּוׁשָ ְרח בו  ת ּבִ ם ְוִאיׁש ֵקנו 

ָידו  ֵמר ב ָיִמים ַעְנּתו  ּבְ  .ִמׁשְ
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יָוִנית ְנכּוָיה ֶלֶלת, ּבִ  .(א)ֵעיִני ְמעו 
 עיני מנוולת בדמעות, שבורה ונכה תחת עול מלכות יוון.

ִכּיָה ְקָרא ַלּבְ ה ְוִנַחם ַוּיִ  .(ב)ָעש ָ
 ה' החריב את ביתו, ואח"כ התחרט כביכול, וקרא לבכי.

ה:־ְוָנם ַעל ִכּיָ  ֵאּלֶה ֲאִני בו 
 ואמר

צוּ  ֵני ְפָרת ֻנּפְ  ֲחִסיֶדיָה.( ג)ַעל ּפְ
 נשברו

ָערוּ  ְלֵגי סּוף ָזְכָרה ּכְ ֶדיהָ  ()ּפַ  .(ד)ְיסו 
 כנסת ישראל זכרה את קריעת ים סוף בשעה שהחריבו את יסודות ירושלים.

ֶדיהָ  ַכף סו  יל ה ּתָ ַחד ֵחְטא ׁשִ  .(ה)ּפַ
 ימה לקהל ישראל.התראת ירמיה שייחרב ביהמ"ק כמו שנחרב משכן שילה התקי

צוּ   ֲחִזיֵרי ַיַער ַאּיֵה ֲחִסיֶדיָה. (ו)ּפָ
  –אמר אדום, המשול לחזיר היער 

יהָ  ה ֶעְרָוה ְלִנּדֶ צּו ַמֲעש ֵ  .(ז)ּפָ
 אמרו שישראל עוסקים בזנות ומאסו בהם.

ָיֶדיהָ  ן ּבְ ה ִצּיו  ְרש ָ  :(ח)ּפֵ
 

ַני. ֵני ְמַדּיְ או  ן ָצדּו ׁשְ  ַעל ַהר ִצּיו 
 המוני שונאי.

ַני־ָצפּו ַעל י ֵזדו   .(ט)ר אׁשִ
 עוונותיי.

ַני נ ב ַלֲעמ ד ֵזדו   .(י)ָצְמתּו ּבְ
 התחברו אויבי בנוב )מקום סמוך לירושלים( ועמדו שם.

                                                 
ן ְנֵכה ַרְגָלִים. שבורה, ביונית נכויה . מנוולת בדמעות )רש"י איכה ג נא(.עיני מעוללת (א) )ש"ב ד ד( פירש"י שבור  ּבֵ

ֵון. יש מפרשים ל' ביוניתרגלים.   )תהלים מ ג(. ִטיט ַהּיָ
ְקָרא  כ"ש )ישעיה כב יב( ויקרא לבכיה. כ"ש )פתיחתא דא"כ כד( היה הקב"ה בוכה ואומר אוי לי, מה עשיתי. .ונחם (ב) ַוּיִ

ד ם ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ּיו  ת ּבַ  .ה' לא ֱִֹהים ְצָבאו 
ץ ֶאת. ל' )תהלים קלז ט( נפצו (ג)  .ע ָלַלִיךְ ־ְוִנּפֵ

()  ֵערוּ בהרבה ספרים מנוקד ָערוּ  הניקוד שבמקורות –ידט , וכתב גולדשמּכְ נראה כמוטעה שאינו נמצא בנין קל בפועל  ּכְ
 זה.

 . בעת צרה אדם זוכר הטובה שנעשה לו קודם )ערה"ב(.פלגי סוף כו' (ד)
י ְלכוּ כ"ש )ירמיה ז יב( פחד חטא שילה תכף סודיה.  (ה) ִמי שָׁ ־ָנא ֶאל־ּכִ י ׁשְ ְנּתִ ּכַ ר ׁשִ ילו  ֲאׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ִמי ֲאׁשֶ ם ְמקו 

ר ָנה ּוְראּו ֵאת ֲאׁשֶ ִראׁשו  ָרֵאל ־ּבָ י ִיש ְ ֵני ָרַעת ַעּמִ יִתי לו  ִמּפְ י ֶאת ונאמר )שם כו ו(ָעש ִ ל ה. ־ְוָנַתּתִ ׁשִ ִית ַהזֶּה ּכְ ַהּבַ
ס ָדם ַאלל' קהל, כמו שנא' )בראשית מט ו( סודיה. . הגיע סמוך כמו תכפוהו אבליו )מוע"ק דף י"ז ע"ב(. תכף ב א ־ּבְ ּתָ
ְקָהָלם ַאלַנְפשִׁ  ִדי־י ּבִ ב  ַחד ּכְ  .ּתֵ

 . אדום )ויקרא רבה ה יג(.חזירי יער. ּופ ֶצה ֶפה. אמרו, כמו )ישעיה י יד( פצו (ו)
כ"ש )יומא דף נ"ד ע"ב( בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה  פצו מעשה ערוה לנדיה. (ז)

כתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו, ונדרש על מ"ש )איכה (, הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברמתחבקים)
לא ח(  ילּוהָ ־ְלִניָדה ָהָיָתה ּכָ ֶדיָה ִהזִּ  .ָראּו ֶעְרָוָתהּ ־ְמַכּבְ

 .מרוב צער פירש"י )איכה א יז( כאדם המוליך ידיו פרשה ציון בידיה. (ח)
 י.ר אשִׁ ־ָצפּו ַמִים ַעל. ל' )איכה ג נד( צפו על ראשי זדוני (ט)
נ בפי' התחברו כמו מקום שהגידין צומתין )חולין דף ע"ו ע"א( פירש"י מחוברין. צמתו.  (י) . כמו שנא' על סנחריב ַלֲעמ ד ּבְ

נ ב ַלֲעמ דועל חילו )ישעיה י לב(  ם ּבְ ד ַהּיו   .עו 
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ד ֵרר ְמָדַני ,צו   .(א)ָנַצְרּתָ ְלעו 
 כדי לצוד אותי. ואתה שמרת חובי והבאת עלי את אויבי.

יֵמי ֶבן י ּבִ יַני־ָצַעק ַעּמִ  .(ב)ּדִ
 

 יק הּוא ְיָי:ַצדִּ 
 

ְדתָּ  ים ִהְכּבַ ה ַקּלִ  ּוֵמֶעְדִיי ֵעְרמּוִני. (ג)ַאּתָ
 נתת כבוד לכשדים, אומה בזויה, והם הפשיטו ממני את תכשיטיי.

ֲחִרימּוִניקָ  א ֵאַלי ַוּיַ  .(ד)ַרְבּתָ ּבו 
 ויילחמו נגדי.קירבת את אוייבי, באו עלי, 

ֲעַרב ִמיַע ּבַ ִלי ְלַהׁשְ  ִהְגִרימּוִני. (ה)קו 
 גרמו לי להשמיע קול זעקה במדינת ערב.

ם ֵהם ֵזְרמּוִני ן, ּגַ ֵבי ִגְבעו  ׁשְ  .(ו)ָקָראִתי ְליו 
 גרפו אותי כמו זרם מים.

ָהֵתל ִרימּוִני. (ז)קּוִמי ֲעב ִרי ּבְ  ֶהעֱֹ
 התל וערמה. , עשו עצמם כאוהבים ובלבםאמרו לי "קומי עבורי"

ה ִרּמּוִני:(ח)ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי  , ֵהּמָ
 

ָמרּו. ינּו ָלֶטַבח ׁשָ ה רּוַח ַאּפֵ  ָלּמָ
 את מלכנו

ֵרנּו ָכָמרּו. י ְכַתּנּור עו   ָרִאיָתה ּכִ
 עורנו נשרף כמו בתנור.

י ָעָמל ָמרּו. (ט)ָרִאיָתה ּכִ ִאּוּוְיָך ּגָ  ָוַכַעס ּבְ
 שפכו את כל שנאתם וכעסם על ביהמ"ק מקום תאוותך.

                                                 
 ל' ריב )משלי ו יט(.מדני.  (א)
ונכשל. במדרש )שיר רבה ב יח( ארבע שבועות השביען  גיבור שרצה לדחוק את הקץ ולגאול את ישראלבימי בן דיני.  (ב)

יַני וא' בימיכנגד ד' דורות שדחקו על הקץ ונכשלו ואלו הן א' בימי עמרם,  מי כוזבא וא' בימי שותלח בן יוא' ב ּדִ
בכלים פ"ה מ"י שהיה מתחבא במדבר וחופר גומא בארץ וטח אותה בטיט ואופה את בן דינאי ]ויתכן היותו  אפרים
בסוטה דף מ"ז ע"א[. ראה גם במלחמת  אלעזר בן דינאיבכתובות דף כ"ז ע"א ו בן דונאיוצ"ע אם הוא  פתו,

ן. אבל בערה"ב פי' היהודים של יוסיפון ח"ב פי"ב יַני־ּבֶ זה יאשיהו המלך ע"ש שהחזיר כל דין שדן מבן שמנה עד  ּדִ
 שמנה עשרה )שבת דף נ"ו ע"ב(.

יםכג יג( . כשדים שנא' בהם )ישעיה קלים (ג) ּדִ ש ְ ובסוכה )דף נ"ב ע"ב( אמרו שהקב"ה  ל א ָהָיה ֶזה ָהָעם ֵהן ֶאֶרץ ּכַ
יםכמו )ירמיה ל יט(  .הכבדת מתחרט עליהם שבראם. ְדּתִ  .ְוִהְכּבַ

י ֶאת־ָעֵריֶהםל' מלחמה וחרום )רש"י מ"א כ מב(. א"נ ל' חורבן כמו )במדבר כא ב(  .ויחרימוני (ד)  .ְוַהֲחַרְמּתִ
ה ִרּמּוִני.. לאותם שמראים עצמם כאוהבים. ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי כמו שפירש"י באיכה )א יט( .בערב (ה) כגון בני  ֵהּמָ

ישמעאל שהיו יוצאים לקראת הגולים כשהיו השבאים מוליכים אותם דרך עליהם ומראים את עצמם כאילו מרחמים 
הוא יין ואוכלים וצמאים ורוצים לשתות וכשמתיר עליהם והיו מוציאים להם מיני מלוחים נאדות נפוחים כסבורים ש

ִלינּו וג( ישעיהו כאהנוד בשיניו היתה הרוח נכנסת במעיו והוא מת והוא שאמר הכתוב ) ְעַרב ּתָ ַער ּבַ ּיַ ו' ִלְקַראת ּבַ
ֵדד מּו נ  ַלְחמו  ִקּדְ יָמא ּבְ ֵבי ֶאֶרץ ּתֵ  .ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים י ׁשְ

שטפו אותי והרסו אותי כמו זרם מים רבים. גם  ֵזְרמּוִני. .השלימו עם ישראל בימי יהושע )יהושע ט( .ליושבי גבעון (ו)
צ"ע היכן מצא הפייטן שהגבעונים  עיה ד ו(.)רש"י יש ֶזֶרםהאש שתיפול על הרשעים לעתיד לבוא מנהר די נור נקראה 

 .הצרו לישראל בתקופת החורבן
יל' מרמה וערמה כמו שנא' )בראשית לא ז(  .בהתל (ז)  .ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ
 .בערברש"י פירש פסוק זה על בני ישמעאל, כמו שכתבתי לעיל בד"ה  .)איכה א יט( המה רמוני למאהביקראתי  (ח)
נו  ָעָמל ָוָאֶוןו )תהלים י ז( ל' שנאה כמ .עמל (ט) ַחת ְלׁשו   .ּתַ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9B%D7%90
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מו   ם ּכְ ַיד ְיֶחְזֵקאל ִלְנקו    ָמרּו.ַרְבּתָ ּבְ
 ביד יחזקאל נביאך )כה יד(, רבת עם הגוים אשר מרדו בך והבטחת להינקם מהם.

י ָאָמרּו.  ְרֵאה ְוַנְכִחיֵדם ִמּגו 
 "נכחידם מגוי". –ראה שהם אומרים 

י  :(א)ִלי, ֵמַעי ֳחַמְרָמרוּ ־ַצר־ְרֵאה ְיָי ּכִ
 התכווצו מרוב צער:

י ֵצָאִני ע ְלגו  ּמַ י ׁשִ יש ִ יֵבנּו, ש ִ  .ֲהׁשִ
 שישו ושמחו. –השיבנו ה' אליך. לגוים אשר הוציאו אותי מארצי אמרת 

יַאִני. ס ֲחֵצַרי ְלַהְדּכִ ם ְרמו  ְבּתָ  ׁשִ
 ישבו ודרכו בחצרותיי, והשפילו אותי.

יַאִני ְממּו ְלַהְדּבִ ְרֵרי ְדִביר ּדָ ְפֵתי ְמׁשו   .(ב)ש ִ
 השתיקו את הלוים המשוררים, וציערו אותי.

י זְ  ַמְעּתָ ּכִ ת ַאף ֵהִכין ְלַטְאְטַאִני.ׁשָ רו   מו 
 הכין זמורות ועשה מהם מטאטא לטאטא אותי בכעסו.

ְכבּו ְוָנדּו ָחָצץ ְלַהְבִריַאִני  .(ג)ׁשָ
 כאשר ישראל הגיעו למקום לינה בדרך לגלות, האכילו אותם חצץ.

ָנָחה ָאִני: י ֶנאֱֹ ְמעּו ּכִ  ׁשָ
 

יךָ  ַפּנֶ ֵכס או  י ָתם ַחְקּתָ ּבְ  .(ד)ּכִ
 ורתו של יעקב בכיסא הכבוד, ליד האופנים.חקקת צ

ֶניָך. ת ּפָ ָאז ֲחזו  מּול ּכְ יב ָלֶהם ּגְ ׁשִ  ּתָ
 כאשר עשית אז על ים סוף, וראינו פניך שנא' זה אלי )שמות טו ב(.

ֲעֵצי ַרע ַעל ְצפּוֶניָך. ן יו  ף ְלַצְלמו  ְרּדו   ּתִ
 ישראל הצפונים בשמירתך. לצלמוות

ְתֵצי  ן ְלַהְבַהב נו  ּתֵ  .(ה)ְפִניֶניךָ ּתִ
 את הגוים שהחריבו את בית המקדש. לשריפת אש 

מּוס ס ּכָ ָרם ּכו  ּכְ ְקָרא ְלׁשַ יָך. (ו)ּתִ ִפּנֶ  ּבְ
 גנוזה ושמורה בפינת חדרך.

ב א ָכל  ָרָעָתם ְלָפֶניָך:־ּתָ
 

ב א ֶא   נּו.־לּתָ ּלָ ר ּכִ  ָצר ֲאׁשֶ
 להינקם

                                                 
 כווצו )רש"י איכה א כ(. .חמרמרו (א)
 ( ל' דאבון נפש.דבאכמו להדאיבני בהיפוך אותיות )ראה רד"ק שורש  .להדביאני (ב)
ת ֶאתלהאכיל אותי כמו )ש"ב ג לה(  .חצץ להבריאני (ג) ִוד־ְלַהְברו   .ּדָ
 .שחקוקה על כסאי יעקב של איקוניןב(  במדרש א"ר )ב .כי תם חקת וכו' (ד)
 בסוטה )דף ד' ע"ב( לפני ולפנים.כ"ש . כינוי לביהמ"ק פניניךשריפת אש )רש"י הושע ח יג(.  .להבהב (ה)
 שמור וגנוז )רש"י דברים לב לד(. .כמוס (ו)



 48 לשחרית של תשעה באבקינות 

א ֲחָמתִל   ֵחָמה ִנֲהָלנּו. (א)ְמבו   ּבְ
 

ר ִהְגָלנּו.ד ַלְחלַ ַע    ח ְוָחבו 
 ערים במדי )מ"ב יז ו(

ָבָלנּו.ָז    ֵקן ּוָבחּור ּוְבתּוָלה ּכְ
 

טָר   נּו.־ם ַהּבֶ ָך ֻכּלָ  ָנא ַעּמְ
 

 ָהָיה ָלנּו:־ְזכ ר ְיָי ֶמה
 

 ה
מחומש ובכל סוגר אות הסמוכה לה משושה, אלא שהקדים  א"במחומש ומשושה, שבכל דלת אות אחת מאותיות  א"בע"ס 

, וסיומי כל אשרובאמצעו הוסיף  ולא זכרת, והקדים בראש כל סוגר בידוהוסיף באמצעו מלת  איכהדלת ודלת בראש כל 
 אלעזר, ובסוף הקינה מאמר אחד חתום זכור יי מה היה לנוהמאמרים 

מּוֶניָך. ִמים אֱֹ ַיד ֲאדו  ד ּבְ ָך ְלַאּבֵ  ֵאיָכה ַאְצּתָ ְבַאּפְ
 מיהרת

ין בְּ  ִרית ּבֵ ַרְרּתָ ִלְבחּוֶנךָ ְול א ָזַכְרּתָ ּבְ ר ּבֵ  .(ב)ָתִרים ֲאׁשֶ
 לאברהם אבינו, הנבחן בי' ניסיונות. קיימת

ינּו.  ּטִ  ְזכ ר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו:ּוְבֵכן ּבִ
 

אּוֶליָך. ִאים ּגְ ַיד ּגֵ ת ּבְ ַעְרּתָ ְבַגֲעָרְתָך ַלְגלו   ֵאיָכה ּגָ
 להגלות

ֶרךְ  ּלּוג ּדֶ ִליגּות ּדִ ְרתָּ ֲאשֶׁ  (ג)ְול א ָזַכְרּתָ ּדְ ּבַ  ִלְדָגֶליָך. (ד)ר ּדִ
 

ְרנּו.  ּבַ  זכור יי מה היה לנו:ּוְבֵכן ּדִ
 

ַיד ף ּבְ ְנָך ַלֲהדו  ְלִלים ֵאיָכה ַהְגּתָ ְבֶהְגיו  ֶניָך. (ה)הו   ֲהמו 
 ליביםעמתלוצצים ומ חשבת )כמו הגית( במחשבתך

ר ִוַעְדּתָ ִלְועּוֶדיָך.  ְול א ָזַכְרּתָ ִוּתּוק ִועּוד ֶוֶסת ֲאׁשֶ
 ת אוהל מועד, מקומך הוותיק והקבוע להיוועד עם נביאיך.א

ַנּנּו.   זכור יי מה היה לנו:ּוְבֵכן ְוקו 
 

                                                 
אל יא י ופרש"י( המוזכר במקרא בגבולה הצפוני של ארץ ישראל, וכ"ש )יחזק לבוא חמתאולי הוא  .למבוא חמת (א)

ט ֶאְתֶכם ּפו  ָרֵאל ֶאׁשְ בּול ִיש ְ ה לָ בְ ִר ולפ"ז הפייטן מרמז כאן להבאתו של צדקיהו המלך לנבוכדנצר )מ"ב כה ו( ל .ַעל־ּגְ
 )ירמיהו נב כז(. תמָ חֲ ץ רֶ אֶ בְּ 

נבואתם עד מה( )פי' נתקייכל הנביאים שנתנבאו על ירושלים לא נתבררה קיימת ל' )יקלו"ש ירמיה רמז רנח(  .בררת (ב)
בני אברהם יצחק  בחוניבני  ,כך ישראל שהן בניל' )פסחים דף פ"ז ע"ב(  .לבחונךו, שבזמנו חרב הבית. שעמד ירמיה

 .ויעקב
 קפיצת הדרך במדבר מוזכרת ברש"י )דברים א ב(. .דליגות דלוג דרך (ג)
 יש לפרשו נהגת, כמו דבר אחד לדור )סנהדרין דף ח' ע"א(. .דברת (ד)
ְתה ֵללל' שטות כמו שפירש"י )ש"א כא יד(  .ולליםה (ה)  נשתטה. ַוּיִ
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ַיד ָזִרים ְזבּוֶלָך.  ֵאיָכה ָזַנְחּתָ ְבַזַעְמָך ְלַזְלֵזל ּבְ
 בית המקדש.

ר ָחַקְקּתָ ַלֲחמּוֶליָך. ֵרב ֲאׁשֶ י חו   ְול א ָזַכְרּתָ ִחּתּון ֻחּקֵ
תו  ו )שיר ג יא( יום מתן תורה שנא' ב ם ֲחֻתּנָ יו   ּבְ

ינוּ   זכור יי מה היה לנו: .(א)ּוְבֵכן ִחּוִ
 

ַיד ְטֵמִאים ְטָלֶאיָך. ף ּבְ  ֵאיָכה ָטַרְחּתָ ְבָטְרֲחָך ִלְטרו 
 

ְדֶעיָך. ר ִיַחְדּתָ ְליו  ר ֲאׁשֶ ת י ׁשֶ  ְול א ָזַכְרּתָ ְיָקר ְיִדידו 
 מתנה יקרה של ידידות ויושר )התורה(

 זכור יי מה היה לנו:ְלנּו. ּוְבֵכן ָילַ 
 

ִלים ׁשְ ַיד ּכו  ת ּבְ ְנּתָ ְבַכַעְסָך ְלַכּלו  ּוַ ְרֶמָך. (ב)ֵאיָכה ּכִ  ּכַ
 פושעים

ְדּתָ ִלְלקּוֶחיךָ  ר ִלּמַ ָלם ֲאׁשֶ ַח ְלעו   .(ג)ְול א ָזַכְרּתָ ל א ִלְזנו 
 את האמור בדברי קדשך "כי לא יזנח לעולם ה'" )איכה ג לא(

 זכור יי מה היה לנו:. (ד)ּוְבֵכן ָלַהְגנוּ 
 קראנו.

ִנים ַיד מו  ת ּבְ ְלּתָ ְבָמָאְסָך ִלְמחו  ֶאיָך. (ה)ֵאיָכה ִמּלַ ְ  ְמַנש ּ
 מגדפים, את ישראל המרוממים אותך.

ר ַצת ֶנׁשֶ יַאת נו  ּוֶאיָך. (ו)ְול א ָזַכְרּתָ ְנש ִ אָת ִלְנש  ר ָנש ָ  ֲאׁשֶ
 

 זכור יי מה היה לנו:ּוְבֵכן ָנִהינּו. 
 לה )מצודה מיכה ב ד(ל' קינה ויל

ַיד ֵסֲעִפים ר ּבְ  ַסֲהֶדיָך. (ז)ֵאיָכה ַסְחּתָ ְבַסַעְרָך ְלַסּגֵ
 חושבי מחשבות רשע, את ישראל המעידים עליך. למסור דיברת

ְרּתָ ַלֲעָבֶדיךָ  ר ִעּטַ  .(ח)ְול א ָזַכְרּתָ ע ז ֲעִדי ֲעָדִיים ֲאׁשֶ
 את התורה, כוחם ויופיים של ישראל.

 זכור יי מה היה לנו:. ּוְבֵכן ָעִנינוּ 
 

ר ָך ְלַפּגֵ ַפְחּדְ ְצּתָ ּבְ ָלֶאיָך. (ט)ֵאיָכה ּפַ ִריִצים ּפְ ַיד ּפָ  ּבְ
 ישראל שעשית איתם נפלאות. והרגת דיברת, הפחדת אותנו

                                                 
ַלְיָלה( תהלים יט גל' ) .חוינו (א) ה ְוַלְיָלה ּלְ ַעת־ְיַחּוֶ  .פי' יגיד ּדָ
לּו ָבםפושעים שנא' )הושע יד י(  .כושלים (ב) ׁשְ ִעים ִיּכָ ׁשְ  .ּופ 
י כינוי לישראל כ"ש )דברים ד לד( .לקוחיך (ג)  .ָלַקַחת לו  גו 
 ל' קריאה )א"ע קהלת יב יב(. .להגנו (ד)
 מגדפים ל' אונאת דברים )רש"י ישעיה מט כו(. .מונים (ה)
א ֶאְתֶכם ַעלכ"ש )שמות יט ד(  .נשיאת נוצת נשר (ו) ָ ִרים־ָוֶאש ּ ְנֵפי ְנׁשָ  .ּכַ
ַרִני)ש"א כד יח(  .לסגר (ז)  ת און.)תהלים קיט קיג(. פירש"י חושבי מחשבו סעפיםת"י מסרני.  ִסּגְ
שנים  עדייםלפי המפרשים, רמז לשני כתרים שקיבלו כנגד נעשה ונשמע )שבת דף פ"ח ע"א(  .עוז עדי עדיים וכו' (ח)

 משמע.
ֶגרל'  .לפגר (ט)  )עמוס ח ג(, פי' הריגה. ַרב ַהּפֶ
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ר ָצַפְנּתָ ִלְצָבֶאיָך. (א)ְול א ָזַכְרּתָ ַצֲהַלת ְצִבי ֶצֶדק  ֲאׁשֶ
 שמרת שמחת בית המקדש

 יי מה היה לנו: זכורּוְבֵכן ָצַעְקנּו. 
 

ַיד ָקִמים ְקרּוֶאיָך. ת ּבְ  ֵאיָכה ָקָראָת ִבְקִריָאְתָך ַלְקנו 
 את ישראל הקרואים בשמך. להקנות )לתת או למכור( לאויביך

ר ָרִציָת ְלֵרֶעיָך. (ב)ְול א ָזַכְרּתָ ֶרֶגׁש ֶרֶכב ִרּב ַתִים  ֲאׁשֶ
 אסיפת רבבות מלאכים במתן תורה

 יי מה היה לנו:זכור ּוְבֵכן ָרַגְננּו. 
 התלוננו.

ַאְפךָ  ַאְפּתָ ְבׁשַ ַיד (ג)ֵאיָכה ׁשָ ת ּבְ ּלו  ֵלֶמיָך. ְלׁשַ ְלִלים ׁשְ  ׁשו 
 לשלול ציפית

ּלֵי ת ַאר ְלּתַ ְנּתָ ִלְתִמיֶמיָך. (ד)ְול א ָזַכְרּתָ ּת ֶקף ּתַ ּכַ ר ּתִ  ֲאׁשֶ
 את התורה

ַאְננוּ   ר יי מה היה לנו:וזכ. (ה)ּוְבֵכן ּתָ
 הצטערנו.

 

 זה ין מאמרלגדלות מיהקהרבה ב

 ם.יִ מַ עֲ פַ  ינוּ בִּ שְׁ ה נִ ם זֶ יו  ה בְּ ל מֶ ם. ַע  יִ מַּ כַּ  ךְ ו  פּ שְׁ ִל   נוּ נְ ַא  תָּ 
ַלִים. ָר  ה וָ לְ שַׁ ת בְּ בֶ שֶׁ י יו  תִ יו  הְ י בִּ ִר כְ ָז   ירּוׁשָ י ּבִ מָ ַגְנּתִ ה ַעד חּוג ׁשָ ה ֲאַאּדֶ  ִים:ְוַעּתָ

 

וכל סיומי  את אלא שהקדים לכל דלת ודלת אות בסיום כל בי תשר"קוע"ס  למשולש עד  א"בע"ס  ו

 )קליר( אלעזרובבית אחרון חתום  יתן מיהבתים על לה"כ שתחלתו 

ַמִים ה ַעד חּוג ׁשָ  .(ו)ֲאַאּדֶ
 אטיס )את קול יללתי( עד מעגל השמים.

ַמִים. (ז)ַאֲאֶלה י ׁשָ  ִאּתִ
 אבקש מהשמים לקונן יחד איתי.

ֲעַמִים. ם ַמֲחִריִבי ּפַ ר יו   ָאאו 
 אקלל את היום בו אירעו שני חרבנות.

י ַמִים  ן ר אׁשִ ֵנן ִמי־ִיּתֵ  :)ירמיה ח כג(ֶאְתאו 
 כדי שאוכל לבכות הרבה: –אתלונן 

ר. ְבִכי ְיֵלל ִמְדּבָ  ַאְבִחין ּבִ
 אתבונן בבכי שבכו אבותינו במדבר )במדבר יד א(.

                                                 
 . ירושלים )ישעיה א כא(.צדקא"י )יחזקאל כ טו(.  .צבי (א)
נדרש במדרש שו"ט על אסיפת המלאכים במתן  )תהלים סח יח(. כב רבותיםר. אסיפה )רש"י תהלים נה טו(. רגש (ב)

 תורה.
 .. ל' ציפיה, ד"א ל' בליעה )רד"ק שורשים(שאפת בשאפך (ג)
ֵרב . התורה כ"ש )שיר רבה על שיר ה ג(תוקף תלתלי תואר (ד) עו  ת ּכָ ח רו  ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ אלו תלמודות של תורה, שנראות  ּתַ

 זו תורה שהיתה כתובה באש שחורה.. א"נ מרן ברביםכעורות ושחורות מלאו
ה. תאננו (ה) ֲאִנּיָ  )איכה ב ה( פירש"י צער. ּתַ
)דברים לב  ֵאיד, פי' אטוס כענן אל השמים. ד"א ל' ָהָאֶרץ־ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן. כמו אדאה בחילוף אותיות. ד"א ל' אאדה (ו)

 וגת השמים.)איוב כב יד(. פירש"י עוגל מחחוג שמים לה( ת"א תבר. 
 . ל' קינה )יואל א ח(.אאלה (ז)
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ר. ְדּבָ ר ִמּמִ  ֶאְבֲחָנה ֵליל ִמּלֵיל ּוִמְדּבָ
 לילה )של בכיית חינם( ללילה זה )של בכייה לדורות(, וכן בין מדבר סיני, למדבר הגלויות. אבחין בין אותו

ר ַלת ִמְדּבָ י עו  ה ִאּתִ  .(א)ֲאַבּכֶ
 אבקש מכנסת ישראל לבכות איתי.

ַאג ִמי ר־ֶאׁשְ ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ  :)ירמיה ט א( ִיּתְ
 

ֶקף ַזִית נ  ל ּכְ ׁשֵ ַדע ְוֶאּנָ  .(ב)ֶאּגָ
 מדתי, כמו שמפילים זיתים מעץ הזית.כרתו והורידו כל ח

ל־ֲאָגֶרה י ּכָ ֵני ַבִית.־ּבִ  ּבְ
 .התגריתי בכל העמים

ִית. ַעל ַהּבַ ּי אַמר ּבַ ם ׁשֶ  ֶאְגרו 
 .עד שאמר לי "צא" הקב"ההכעסתי את 

ה ִית (ג)ֵאָרׁשֶ ִמיר ׁשָ ֵנִני ׁשָ  :)ישעיה כז ד( (ד)ִמי ִיּתְ
 ם מהם פן יוזקו:הלוואי הייתי כקוצים, שאנשים מתרחקי –אתפלל 

ָכל  .(ה)ֵלב ְלַהְמֵצהוּ ־ֶאְדֶוה ּבְ
 לבי כולו כואב עד שזב ממני דם.

ֵצהּו. ם ְלַאּמְ ין ּבָ  ֵאְדָעה ִמּלִ
 אם רק ידעתי מילים כדי לחזק את ליבי.

ֶעה ְול א ֶאְמָצֵאהּו.  ֶאְדַאג רו 
 למצוא את ה' רועי, ואין אני מוצא אותו. 

ֵנן ִמי י ־ֲאקו  ן ָיַדְעּתִ  :)איוב כג ג(ְוֶאְמָצֵאהּו ִיּתֵ
 

י. ִמּלַ ָפן ּבְ או  ָכה ּכְ  ֵאָהְפָכה ְוֶאְתַהּפְ
 כמו גלגל, בתפילתי.

ת ֲעָמַלי. ָפִנים ְלַתּנו  ִנים ּבְ ה ּפָ  ֶאְהּגֶ
 אדבר לפני ה' לספר צרותי.

יּהַ ְלמּוַלי. (ו)ָאֲההוּ  ַהּגִ  ֶחֶרס ְוַסַהר ִמּלְ
 ל' נוגה .לי יללו שמש וירח מלהאיר

י־יֶאְצַרח מִ  ְתבּון ִמּלָ ן ֵאפו  ְוִיּכָ  :(ג)איוב יט כ ִיּתֵ
 

                                                 
 . כינוי לכנסת ישראל )שיר ג ו(.עולת מדבר (א)
 )ישעיה יז ו(. פירש"י כקוצץ זיתים ללוקטן מן האילן. כנקף זית (ב)
ת. ל' תפילה כמו ארשה (ג)  )תהלים כא ג(. ֲאֶרׁשֶ
 ה ט יז(.עי. מיני קוצים )מצודה יששמיר שית (ד)
 )ויקרא א טו(. ִנְמָצה ָדמו  וְ . ל' להמצהו (ה)
 )יואל א טו( פירש"י גניחת יללה. ֲאָההּ . קראו אההו (ו)
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ִליו  א ְנֵבי עֱֹ ֵטי ּגו  ּפְ  .(א)ַרח ִמׁשְ
י(.  גזירה שגזרו לאסור להביא ביכורים )ובכל זאת הביאום דרך ערמה עם ֱעל 

ִבְצִעי ּוַמֲעִלי. ִדיַע ּבְ  או 
 ., זאת אודיע לכלנגזרה עלי בגין עוונותי

קָ אוּ  ת ּבְ לו   ְרִעי ְמִעיִלי.ְמְללּו ַמזָּ
 

ן ִמי (ב)ָאפּוָנה  :)איוב לא לה( ִלי ׁש ֵמַע ִלי־ִיּתֶ
 אפנה אנה ואנה

ָנה הּוָפָרה ָהֲאִבּיו   .(ג)ָאְזָדה ּכְ
 כנסת ישראל הלכה לגלות כשתמה זכות אבות.

ָנה. י ָהִייִתי ְמֻחּתָ ָרה ּכִ  ֶאְזּכְ
 

ָנה ֵרָכה ָהֶעְליו  ּבְ ָלִגים ּכַ יל ּפְ  .(ד)ַאזִּ
 דמעות כמו פלגי מים רבים. ייזלו עיני

ֶנה ִמי ן־ֶאעֱֹ ָנה־ִיּתֶ ּיו   :)תהלים נה ז( ִלי ֵאֶבר ּכַ
 כנפיים

ְרַית ע ִמּקִ ר־ע ז ֶאל־ָאח ִנְפׁשָ  .(ה)צו 
 כביכול הקב"ה עזב את ירושלים וקבע מושבו בצור.

ר.־ָאחּו ְבִלי ַאף ַלֲעצו   ַמִים ּבְ
 בכעסך עצרת מטר השמים ואין מים באחו.

ת ר. ָאַחז ָקמו  ת ִלְבצו  ֵללו  ר ְועו   ִלְקצו 
 האויב חטף את הכל, קצר את קמת החיטים ובצר את עוללות הגפן.

ר  יָחה ִמי י ִביֵלִני ִעיר ָמצו   :)תהלים ס יא(ָאש ִ
 למען אנצל מאויבי:

ַצְלָמֶות ְדִני ּבְ ע ָאֳהֵלי ַאּפַ  .(ו)ֶאּטַ
 אקים לי מקום מגורים בחושך.

ָנה ַעד  ּכו   .(ז)ֲחַצר ָמֶותָאטּוָסה ְוֶאׁשְ
 בית הקברות.

                                                 
, פעם אחת גזרו המלכות גזרה שלא יביאו ישראל ביכורים כו' גונבי עלי. בתענית )דף כ"ח ע"א( מה היו בני גונבי עלי (א)

על כתפיהם, כיון  עליבקציעות ונטלום ווהושיבו פרוזדאות )שומרים( על הדרכים כו' הביאו סלי ביכורים וחיפום 
שעל  עלישהגיעו אצל פרוזדאות, אמרו להן, להיכן אתם הולכים, א"ל לעשות ב' עיגולי דבילה במכתשת שלפנינו וב

, וכן בא"ר )על איכה א יז( לשעבר הייתי עולה המוניות כתפינו, כיון שעברו מהן, עיטרום בסלים והביאום לירושלים
. דף עב וכבד לכתוש בו חיטין )רש"י עלי. שיו טמשא סלקין וטשמא נחתין )טמשא פי' בסתר ובהחבא(המוניות וכו' ועכ

 ביצה דף י' ע"א( מוזכר בספר משלי )כז כב(.
 )תהלים פח טז(. יש לפרשו ל' פניה לכל צד. אפונה (ב)
נָ )קהלת יב ה(  . עה"פאביונה. הלכה )רש"י דניאל ב ה(. אזדה (ג)  דרשו זו זכות אבות )קהלת רבה יב ז(. הְוָתֵפר ָהֲאִבּיו 
 . בריכה בירושלים מוזכרת במקרא )ישעיה לו ב(.כברכה העליונה (ד)
ְרַית (ה) ע ִמּקִ אח נפשע . יצא כ"ש )נזיר דף כ"ג ע"ב( נפשעכינוי לקב"ה )שיר ח א(. אח )משלי יח יט(.  ע ז־ָאח ִנְפׁשָ

 זה לוט שפירש מאברהם.מקרית עז 
 . ל' חושך )רש"י תהלים כג ד(.בצלמותכמו אפדנא דאביי )ברכות דף נ"ו ע"א(. . בית אפנדי (ו)
)בראשית י כו( דרשו בב"ר מקום ששמו חצרמות  חצרמות. כינוי לבית הקברות )ברכות דף י"ח ע"ב(. א"נ חצר מות (ז)

 שהן אוכלין כרישים ולובשים כלי פפייר ומצפים למיתה בכל יום.
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ֶות. ים ַלּמָ ֵפל ֶאת־ַהְמַחּכִ  ֶאּטָ
 אתחבר עם העלובים המחכים שיבוא המוות ויגאלם מסבלם.

ֶות ־ֶאְנֶהה ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְול א ִיְרֶאה  :)תהלים פט מט(ּמָ
 אקונן

ת י ַלֲחזו  ְרּתִ ָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי ּתַ  .(א)אֱֹ
 זרתי.אני מבקש לראות את הקב"ה בא לע

ִתי ָנה ַהזּ את. (ב)ֲאֻיּמָ ָ ֶמֶרת ִהיא ַהׁשּ ָנה או  ָכל־ׁשָ  ּבְ
 כנסת ישראל מקווה כל שנה כי זאת תהיה שנת הגאולה.

י מּוַדַעת ז את. ע ַלּכ ל ּכִ  ֲאַיּדַ
 אודיע לכל, ויהיה ידוע.

י ַיד ָתה זּ את ־ִאם ל א ּכִ  :)איוב יב ט(ְיָי ָעש ְ
 י כל הצרות באו מיד ה':כ

ף   ְלָך ר אׁש, ֵחיִלי.ֶאּכו 
 כינוי לקב"ה )חבקוק ג יט(

ל ַמְחִלי. ֶרְך ְלַחּתֵ  ֶאְכַרע ְלָך ּבֶ
 ואבקש שתחבוש פציעותי.

ִלי. יֵרי ְמחו  ִ יר ִמׁשּ ׁשִ יְרָך ּבְ  ַאְכּתִ
 

ָאח ִלי  ְנָך ּכְ ן ִמי ִיּתֶ  :)שיר ח א(ֲאַכּוֵ
 לי כמו אח, שמטבעו מרחם על אחיו: אכוון בתפילתי ואבקש שתהיה

ח ַצֲעַקת ֲאִריֵאל. ַאל ּכַ ׁשְ  ּתִ
 כינוי לביהמ"ק )ישעיה כט א(

ָרֵאל. ר ְיהּוָדה ְוִיש ְ גו   ֵאָליו ֶלאֱֹ
 לאסוף

ר ָמַסר לאֵַא   ְנָאן ֲאׁשֶ  .(ג)ְלֵפי ׁשִ
 הקב"ה מינה אלפי מלאכים.

ָרֵאל ֵל   ת ִיש ְ עו  ן ְיׁשֻ ּיו  ן ִמּצִ  :)תהלים נג ז(אמ ר ִמי ִיּתֵ
 מי יתן וגו' –לזעוק 

ָר  ְדָרַכי ל א ָהָלכּו.ִיש ְ  ֵאל ֵמֵעת ּבִ
 

ָפכּו.ָז  ֲע   ים ּוָפַני ֵמֶהם ֶנהֱֹ  בּוִני ַוֲעַזְבּתִ
 

כּו.ָר   ּפָ י ִנׁשְ י ּוֵמַעי ְוִלּבִ י ְוֵהיַלְלּתִ  ַגְנּתִ
 ל' יללה

                                                 
 .ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה. ביקשתי כמו )במדבר י לג( תרתיוי לקב"ה )תהלים כב כ(. . ל' חוזק, כינאילותי (א)
ה . כינוי לכלל ישראל כ"שאימתי (ב) ת ֲאֻיּמָ לו  ְדּגָ ּנִ , לפי שעומדת איומה)שיר ו ד( ובשמות רבה )טו ו( למה נקרא שמה  ּכַ

חִ במלכות שיש לה אימה, פי' לפי שגלתה למלכות אדום, שקראה דניאל   )דניאל ז ז(. יָלה ְוֵאְמָתִניּדְ
. אשר הפקיד אותם על ירושלים והם מתפללים לשלומה אשר מסר לא. אלפי מלאכים )תהלים סח יח(. י שנאןאלפ (ג)

לַ ־ַעלכ"ש )ישעיה סב ו(  מ ַתִיְך ְירּוׁשָ ליִ חו  י ׁש ְמִרים ּכָ ם־ם ִהְפַקְדּתִ זְ ־ְוָכל ַהּיו  ׁשּו ַהּמַ ִמיד ל א ֶיחֱֹ ְיָלה ּתָ ִרים ֶאתַהּלַ  ־ה'ּכִ
 .ָלֶכם ִמידֳּ ־ַאל
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ִליכּו: ַתי ִהׁשְ י ֵמַרֲאׁשו  ְפַאְרּתִ  ֵאיָכה ּתִ
 
 

 ז
, וסיומי המאמרים איכה יעיבפ'  אלא שהקדים לכל אות התיבה הראשונה מכל פסוקי תשר"קע"ס 

, אינם מסדר למה תריבו, סחי ומאוסשני המאמרים  .אם בחקותי תלכובראשי הפסוקים מפרשת 
 .סחיואחר כל מאמר זוגי למה כי הם חוזרים, ובכמה כת"י מסומן אחר כל מאמר אי זוגי  תשר"ק

ִליכּו. ַתי ִהׁשְ י ֵמַרֲאׁשו  ְפַאְרּתִ  ֵאיָכה ּתִ
 מראשי

ד ֶצֶלם ִהְמִליכוּ ּוְכֶנגֶ  בו  א ַהּכָ ּסֵ  .(א)ד ּכִ
 

ַזי ִנְמָלכּו. ר חו  ַני ֲאׁשֶ ִלי ּתְ ַחּלְ  ּבְ
 כאשר חיללתי תנאי התוכחה, אשר הנביאים התייעצו בקב"ה.

ֵלכּו:־ְוָנם ִאם ֻחּק ַתי ּתֵ  ּבְ
  –ואמרו 

ה ת ָ  ְבֵריֶכם.ָלּמָ ֶכם. ָחְזקּו ָעַלי ּדִ ּלְ  ִריבּו ֵאַלי ּכֻ
 –והקב"ה עונה 

ְדֶכם ָהְיָתה זּ את ָלֶכם:מִ   ּיֶ
 

ָתם. ת ִעּוְ ֵעצו  מו  ְפַטי, ּבְ ּלַע ׁשו   ּבִ
 בעצתו עיוות אותם.

ָתָתם. ר ַעּוָ ׁשָ יר ֵמֶהם ּכְ  ּוָפִנים ִהְסּתִ

 כאשר ראה את עוונותיהם.

 ַוּיּוַמר ְלָאָבק ִמְטָרם ְלַהְבִעיָתם.
 

ם: ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ  ֵחֶלף ְוָנַתּתִ
 במקום

ְטֵמִני.ְסִחי ּומָ  ש ְ ה ְבַאּפו  ַוּיִ ּלָ ָמִני. ּכִ ס ש ָ  או 
 כילה אותי בכעסו, ושנא אותי.

עּוִני ְעׁשְ  :ִנחּוָמיו ְמֵהָרה ְיׁשַ
 

ַדע רּום ַקְרָנם ַוֲעלּוָמם ִהְקִציר  .(ב)ּגָ
ם(. לֶּ  וקיצר ימי הבחרות )ל' עֶּ

ֲעֵריֶהם ֵהִציר. (ג)ּוְבִאְבַחת ֶחֶרב  ׁשַ
 מיד מצור מסביב לשערי עריהם.הביא עליהם פחד של מלחמה, והע

ָקִציר. (ד)ְמֵזי ָרָעב  ָעש  ּבְ
 שרופי רעב, עשה אותנו, גם בקציר, עונה בה התבואה בשפע.

                                                 
. בימי מנשה מלך יהודה צלם המליכו . בבהמ"ק שהוא מכוון נגד כיסא הכבוד )רש"י שמות טו יז(.וכנגד כסא הכבוד (א)

 )מ"ב כא ז(.
 .ִהְקַצְרּתָ ְיֵמי ֲעלּוָמיו. כ"ש )תהלים פט מו( ועלומם הקציר (ב)
 שם מנחם אימת חרב.)יחזקאל כא כ(. פירש"י ב ִאְבַחת ָחֶרב (ג)
 )דברים לב כד(. שרופי רעב )א"ע ודעת זקנים בעלי התוספות(. מזי רעב (ד)
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ִיׁש ֶאת יג ָלֶכם ּדַ ִ מּור ְוִהש ּ ִציר:־ּתְ  ּבָ
 במקום הברכה לפיה יתעסקו בדיש עד הבציר, מרוב תבואה:

ֶחֶרץ. ה ּבְ ּתו  ְוִכּלָ ַרְך ַקׁשְ  ּדָ
 ול מתח קשתו וכילה בכיליון גמור.הקב"ה כביכ

ֵמי ֶעֶרץ ל ׁשְ ְרֶזל ִעּפֵ  .(א)ְוַכּבַ
 וביצר את השמים )שלא ידלוף מהם מטר(.

ֶרץ. ֵרה ּפֶ ל ׁש ֶעש ְ ָרַצִני ׁשְ  ּפְ
 בימי מלכי יון )מידות ב ג(.

ָאֶרץ: ם ּבָ לו  י ׁשָ ַחת ְוָנַתּתִ  ּתַ
 במקום

ֶכם. ּבְ ּגַ ֶכם ּוִמש ְ  ָהָיה צּוְרֶכם ּוָמֻעזְּ
 

ֶכם. ְך ְלַאְכָזר ְוִנְלַחם ּבָ  ָהְהּפַ
 

ַצְרֶכם ַעְבֶכם. (ב)ַהּנו  ְקֶכם ּתִ ׁשֶ  ִרַחְקֶכם, חו 
 

ם ֶאת  א ְיֵביֶכם:־ְוַאּיֵה ַהְבָטַחת ּוְרַדְפּתֶ
 

ְחמ ס ת ֶצֶדק ְמֵלָאה. (ג)ַוּיַ ּנַ  ּפִ
 הריק את ירושלים.

יָתהּ  ּכִ י ְבַמש ְ  ֻטְמָאה.־ָמָצא ָכל (ד)ּכִ
 כי בתוך בית המקדש

ָאה. ָדָוה ְמֻטּמָ ילּוָה ּכְ ֶדיָה ִהזִּ  ּוְמַכּבְ
 זלזלו בה כנידה.

ה ֵמָאה: ָ ם ֲחִמׁשּ ּנּוי ְוָרְדפּו ִמּכֶ ׁשִ  ּבְ
 ורדפו וגו': –בשונה מן ההבטחה 

ֲעֵדיֶכם ן ִקְרַית מו   .(ה)ָזַנח ֶעְליו 
 הקב"ה עזב את בית המקדש.

ֲעֵרי ֵחל ִביל ׁשַ  ֲעִמיַדת ַרְגֵליֶכם. (ו)ְוֶהאֱֹ
 

ץ ְוִהְגְלֶכם. ִמי ׁש ז את ּפָ  ִבּקֵ
 "מי ביקש מכם לבוא הנה" אמר הקב"ה והגלה אתכם.

 ְוָגַמר א ֶמר ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם:
 ופניתי אליכם: –וביטל את ההבטחה 

                                                 
כינוי לשמים בהם שוכן הקב"ה   .שמי ערץ )ישעיה לב יד( פירש"י מבצר. השמים נהיו כעיר בצורה, אין יוצא. ע ֶפל. עפל (א)

ד ַנֲעָרץ סו  ה־ּבְ ים ַרּבָ  )תהלים פט ח(. ְקד ׁשִ
צַ  (ב) ַצְרֶכם. אולי צ"ל ְרֶכםַהּנו   .ֲהנו 
ן ֻסּכו  ַויַּ  (ג) ּגַ  )איכה ב ו(. פירש"י כמו שגוזזים ירקות מן הגינה.ְחמ ס ּכַ
נּו , ונא' , כינוי לבית המקדש)במדבר לג נב(. ת"א בית סגדא, מקום להשתחוות משכית (ד) ית ל א ִתּתְ ּכִ ְוֶאֶבן ַמש ְ

ַאְרְצֶכם  ( פירט על הטומאות שנמצאו במקדש לפני חורבנו.. וביחזקאל )ח, הא במקדש שריּבְ
 )ישעיה לג כ(. כינוי לבית המקדש. קרית מועדיכם (ה)
 . מקום בהר הבית שם יושבים הסנהדרין בשבת וי"ט )סנהדרין דף פ"ח ע"ב(.חל (ו)
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א א ם ֻלקַּ  נו  ב ש ְ ן.ָחׁשַ ׁשָ ו  ׁשּ  ט ּכַ
 החוחים )שיר ב ב(.גמר הקב"ה בדעתו לשנוא את ישראל, שהיו חביבים לפניו בין הגוים, כשושנה בין 

ן ָ ׁשּ ָתּה ּדִ ָלֶליָה או   .(א)ּוֵמֵחֶלב עו 
 והאכיל את ישראל מחלב ילדיהם.

ן. ְבׁשָ ּכִ ֲעָלה ּכַ ָתּה הו  ר ֻחּפָ  ִקיטו 
 חופה כינוי לבית המקדשעלה עשן מביהמ"ק כמו מכבשן. 

ן: ׁשָ ן נו  ם ָיׁשָ מּור ַוֲאַכְלּתֶ ָגן ּתְ ֲאלּו ַאּיֵה ּדָ  ְוׁשָ
 

ס ְבֵדי דּוָכִניָטְבעּו ִנּכְ  .(ב)ּו רו 
 נשחטו הלויים העומדים על רצפת הדוכן.

ִנְקַטל ְמַכֲהִני. ֵגיא ֲחָמת ּכְ  ּבְ
 בארץ חמת נהרגו הכהנים )שריה כהן הראש וצפניהו כהן המשנה נהרגו בחמת כ"ש במ"ב כה יח עד כא(.

ִני ד ְמכו  ה ְיסו  ּלָ ִנים ּגִ ה ׁשָ ּמֶ  .(ג)ֲהֵרי ּכַ
 

ִכי א מֶ  ִני:ְוָסע ִמּתו  ּכָ י ִמׁשְ  ר ְוָנַתּתִ
 ונתתי משכני: –ורחקה ממני ההבטחה 

ַאק ֵמֵתיֶכם. ים ִמּנַ בּו ְמַבּכִ  ֵיׁשְ
 בוכים מפני אנקת החללים.

יל ְמֵתיֶכם ת ִהּפִ ע ִמיתו  ַאְרּבַ  .(ד)ּבְ
 אנשיכם.

ֶחְתֶכם. ה ְוֶדֶבר ׁשִ  ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחּיָ
 

ץ ָסר ֵצל ּפָ ת (ה)ּכְ י ּבְ ְכּתִ ְכֶכם:ְוִהְתַהּלַ  ו 
 והתהלכתי בתוככם: –כשהסתלקה מעליהם הגנת ה' שאמר 

ֶרַגע ָאֳהֵליֶכם. לּו ָלׁש ד ּכְ  ּכָ
 

ְלֵליֶכם עּו ְמהו  ּבְ  .(ו)ּוָבֶכם ִנׁשְ
 המלעיגים עליכם.

ְלֵליֶכם ת עו  כּו ַנְפׁשו  ּפְ  .(ז)ְלֵחיְקֶכם ִנׁשְ
 

יַח ֲאִני ְיָי לא ֱֵֹהיֶכם: ָמָאְסֶכם ש ִ  ּבְ
 

                                                 
ן. ל' דשן (א) ָ ֻדׁשּ ע)משלי יא כה( פי'  ְוֶנֶפׁש ָחֻרִצים ּתְ ּבַ ש ְ  .ּתֻ
ֲחטוּ ַויִּ נשחטו,  .נכסו (ב)  שורה של אבני רצפה. רובד. ביומא פ"ד מ"ג פי' הרע"ב רובדי)בראשית לז לא( ת"א ונכיסו.  ׁשְ

 . במידות פ"ב מ"ו פי' הרע"ב איצטבא עליה עמדו הלויים לשיר.דוכני
 )שמות טו יז(.. כינוי למקדש מכון. ֲאַגּלֶה ִויס ֶדיהָ ל' )מיכה א ו(  . בהריסת הבית, מגלים יסודותיוגלה יסוד מכוני (ג)
ָפַטיכ"ש )יחזקאל יד כא(  .חרב ורעב וחיה ודברוכו' בארבע מיתות  (ד) ַעת ׁשְ ה ָרָעה  ַאְרּבַ ָהָרִעים ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחּיָ

י ֶאל ְחּתִ ּלַ לָ ־ָוֶדֶבר ׁשִ ף. ל' ְמֵתיֶכם. םיִ ְירּוׁשָ ים ְוַהּטָ ׁשִ  )דברים ב לד(. ְמִתים ְוַהּנָ
 )ישעיה י יד(. ּופ ֶצה ֶפה. ל' אמירה ודיבור ל' פץ מגן וחוזק.)במדבר יד ט(. פירש"י  צל (ה)
עּו . ובכם נשבעו מהולליכם (ו) ּבָ י ִנׁשְ ָלַלי ּבִ , יארע לי כמו לא אמת דיברתיאם  ,)תהלים קב ט( פירש"י נשבעיםְמהו 

 שאירע לישראל.
ְך ַנְפשָׁ . כ"ש )איכה ב יב( לחיקכם נשפכו נפשות עולליכם (ז) ּפֵ ּתַ ִהׁשְ  .ֵחיק ִאּמ ָתם־ם ֶאלּבְ
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לְ ו  ְלִאמּ  עּו.ָתם ּכִ ּוְ  ּכּול ָאָנה ׁשִ
 איה מזון. –הילדים שאלו את אימותיהם 

עוּ  י ׁשְ ח ִמּנִ  .(א)ְוצּור ְלַמְלָאָכיו ש ָ
 והקב"ה ביקש מן המלאכים לחדול מלהפציר בו.

עּו. ֳעׁשָ ְרֶמל ֲהֵבאִתים ְוׁשָ  ֶאֶרץ ַהּכַ
 ונהנו ממנה.

ָמעּו: ִכיַח ְוִאם ל א ִתׁשְ ְנאּו מו   ְוש ָ
  –ואומר את הנביא המוכיח 

ִיְך ִעם־ָמה יׁשַ ָססּו.־ֲאִעיֵדְך, ְיׁשִ  ּגּוַרִיְך ּבו 
 מה אספר לך, זקנייך וילדייך נרמסו.

ְמִרים ַעל ן ָנסוּ ־סּוס ָננּוס ַעל־או   .(ב)ּכֵ
 הסומכים על סוסים כדי לנוס, נסו מפני האויב.

ָהֳעָמסוּ ִנְלֵאיִתי ְנש  א ֲעו   ֵתיֶכם ּכְ  .(ג)נו 
 ל את עוונותיכם הכבדים.התעייפתי כביכול לסבו

ְמָאסּו: ֻחּק ַתי ּתִ י ִאם ּבְ ַנְמּתִ ְרֶכם ּכְ  ָוֲאַיּסֶ
  –וייסרתי אתכם כאשר אמרתי 

ת. ְוא ֲחזו  ְרִמית ׁשָ  ְנִביַאִיְך ָטעּו ּתַ
 הנביאים טעו, ומראי הנבואה היו מרמה ושקר.

י ֵאי ָלז את ַח ּוַפְצּתִ ׁש ִלְסלו   .(ד)ָוֶאְדרו 
 איך לסלוח לזאת. –רתי רציתי לסלוח, אבל אמ

ת. יבּו ַעזּו  י ֵהׁשִ יִתים ּוְכֶנְגּדִ ּתִ  ּפִ
 פיתיתי אותם לשוב אלי, והם השיבו בחוצפה.

י ַאף ְחּתִ י ְוש ַ ה־ְוָאַנְפּתִ ש ֶ  זּ את:־ֲאִני ֶאעֱֹ
 וכעסתי ואמרתי

ַני ְרקּו מו   .(ה)ָסְפקּו ָחְרקּו ׁשָ
 ו שן, ושרקו.קהאויבים מחאו כפיים, חר

ְפִנים וּ  מּוַני.ִמּבִ חּוץ ְלַהְצִמית אֱֹ  ִמּבַ
 להכרית

לּו ְצפּוַני י ָבאּו ָזִרים ִחּלְ  .(ו)ּכִ
 (.דשיםהקודש מיים )ההיכל וקיחדריי הפנ

י ָפָני ָבה ָנם ְוָנַתּתִ  :(ז)ְלָרָעה ְול א ְלטו 
 

                                                 
י . כ"ש )ישעיה כב ד( מני שעו (א) עּו ִמּנִ י ׁשְ פירש"י חדלו ממני, כך אמר הקב"ה למלאכי השרת, וכאן נראה ָאַמְרּתִ

 פירושו, חדלו ממני מלהמליץ טוב על ישראל.
נּוסּון־לעַ  סּוס ָננּוס־ִכי ַעל־ַוּת אְמרּו ל א( ל טז. כ"ש )ישעיה אומרים על סוס ננוס על נסו (ב) ן ּתְ  .ּכֵ
א ָלט ַרח ָהיּו ָעַלי( א יד )ישעיה ל'. נלאיתי נשוא (ג)  .ִנְלֵאיִתי ְנש 
 אמצא סיבה או זכות לסלוח לך. ַאּיֵהפי' ֵאי ָלז את ֶאְסַלח־ָלְך, . כ"ש )ירמיה ה ז( אי לזאת (ד)
ַנִיְך אֶ . כינוי לאויבים כ"ש )ישעיה מט כו( מוני (ה) י ֶאת־מו  ָרםְוַהֲאַכְלּתִ ש ָ  .ת־ּבְ
לּו אֶ ל' )יחזקאל ז כב(  .חללו צפוני (ו)  .פירש"י מקום שהייתי צפון ְצפּוִנית־ְוִחּלְ
י ָפַני. בתורת כהנים )על ויקרא כו יז( לרעה ולא לטובה וכו' (ז) ֶכם ְוָנַתּתִ , כך ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם, כשם שנאמר בטובה ּבָ

י ָפַנינאמר ברעה  ֶכם ְוָנַתּתִ , ונא' )ירמיה של למלך שאמר לעבדיו פונה אני מכל עסקי ועוסק עמכם לרעה, משלו מּבָ
ִעיר ַהזּ אתכא י(  י ָפַני ּבָ ְמּתִ י ש ַ ָבה ְלָרָעה ְול א ּכִ  .ְלטו 
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ַחּלֶה. צּו ֵזִדים ִלְפֵני ִמי ּתְ  ּפָ
 תתפלל  אמרו

ֶבד ָעו   ְלֶאה.ַעם ּכֶ ַקד ַוּיִ  ן ּפָ
 ראל, עם כבד עוון, העניש ה', והתעייף כביכול לסבול עוונותיהם.את יש

ֵפת ָוֶפֶלא. ת ּומו  ד או   ל א ְתַחּכּו עו 
 

 ֵאּלֶה:־ַעד־ָאַנף ְוָנַסע ְוָנם ְוִאם
 ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי לייסרה וגו' כעס

ן או  ֵני ׁשָ ֶרם ָקְדק ד ּבְ ה ַוּיָ  .(א)ָעש ָ
 והרים ראש האומות.

ן.ְוָדִמי שִׁ  או  ֵגיא ִצּמָ ַרִני ּבְ  ּכְ
 מיושיכר אותי מד

ן ַעל־ּוְבָכל ִסיף ָיגו  ָנה הו  ָנה ְוׁשָ ן.־ׁשָ  או 
 צער.

י ֶאת ַבְרּתִ ַעס ְוָנם ְוׁשָ ן:־ֵמֵעת ּכָ או   ּגְ
 

תו  ֵהִריק. ּפָ י ְוַאׁשְ י הו   ָצַעק הו 
 איכה ג יג(. –והריק לעברי כל חיצי אשפתו )אשפה, תיק של החיצים 

 .(ב)ּפ ה ֵהִביא ָעַלי ַמֲעִריקִמּפ ה ּומִ 
 מבריח.

ג ִריק. (ג)ּוְבַלֲעֵגי ָמעו  י ָצר ֶהחֱֹ ּנֵ  ׁשִ
 החריק הקב"ה את שיני אויבי נגדי, המלשינים ומלעיגים.

ְנֻאם ְוַתם ָלִריק:  ְוִכּלָה כ ִחי ּבִ
 כמו שאמר

ִעי ַאלקּוִמי דִּ  ּוְ ִמי.־ְפִקי ׁשַ  ּדֳ
 התפללי, אל תשתקי.כנסת ישראל, קומי, דפקי על שערי שמים, 

י ֵלְך ָוד ּמִ ב ֵמֶאֶרץ קו   .(ד)ּוְתִני ְכאו 
 והשמיעי קול נמוך כמו קול שבעל האוב מעלה מתחת לארץ, וקווי אל ה'.

 ִני ְוִהְדִמי.קַ שְׁ ֵמי ר אׁש הִ 
 ה' השקה אותי מים מרים והשתיק אותי.

י: ְלכּו ִעּמִ ְנֻאם ְוִאם ּתֵ ְך ִהּלּוִכי ּבִ  ְוָחׁשַ
 ואם תלכו עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי: –ך כ"ש והלכתי בחוש

ם ְלִעּיַת יָת הּוש ַ ָרל ִאּוִ  .(ה)ְרֵאה ּגו 
 לחורבות.נהפך נחלתך וחלקך אשר רצית 

ר ָהִייִתי ְדמּוַית.  ְוִלְקַאת ִמְדּבָ
 ודמיתי לקאת המדבר.

                                                 
ן)ירמיה מח מה(.  קדקד בני שאון (א) או   ל' רעש והרמת קול. ׁשָ
ָנס. מעריק (ב)  )בראשית לט טו( ת"א וערק. ַוּיָ
ַחְנֵפי ַלֲעֵגי )תהלים לה טז(ל' . ו'וכ מעוגובלעגי  (ג) ג ּבְ ימו   ָמעו  ּנֵ ג ,ָחר ק ָעַלי ׁשִ  הרד"ק שיחה בטלה., פי' ָמעו 
 . ל' תקוה )תהלים סב ו(.ודומי (ד)
מּו ֶאת (עט א . ל' )תהליםלעית (ה) לַ ־ש ָ ים םיִ ְירּוׁשָ  .ְלִעּיִ
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נּוַית. נּוַית ְוסּוָרה ּגְ ָלה ּכְ  ּג 
 סורה".כינו אותי "גולה" וגינו אותי "

י ָבֶכם ֶאת ַלְחּתִ ְמִעי ְוִהׁשְ ׁשָ ת:־ּבְ  ַחּיַ
 

א ִמְכָמר תו  ְכבּו ְבִעּלּוף ּכְ ֶלה. (א)ׁשָ  ְוֵאין ּדו 
 כחיית התוא שנפלה לרשת, ואין מציל אותה.

ֶלה. א עו  ַער ְוֵאין ַמְרּפֵ  ַהְמֵלִאים ּגַ
 תרופה גערה

ִנים ֲהָמַמִני ה ׁשָ ּמֶ ּלֵה. (ב)ֲהֵרי ּכַ  ְלִהְתּכַ
 תיהרג או

ים ֵאּלֶה: (ג)ֲאנּוׁשִ ִוּכּוַח ְוִאם ּבְ  ּבְ
 כאובים מחמת דברי התוכחה

ִני. י ַעל ַאְדמו  ַלְלּתִ ְקָרא ֵאיד, עו   ּתִ
 עשיתי נקמתי באדום. –תביא יום הפורענות על אויבי, ותאמר 

פו   ּסְ ִני. (ד)ְלַסֲחפו  ּוְלׁשַ או  ְבָעַתִים ּכְ  ׁשִ
 יא עלי.גרוף אותו וקרע אותו, שבעתיים כצער שהב

ִני ל ֵמַאְרמו  ֵצאת קו  ם ָצַרי ּבְ הו   .(ה)ּתָ
 ביום אשר תשמיע את קולך מתוך בית המקדש.

י ַאף ִריב ְוָהַלְכּתִ י ּבְ ַמְמּתִ ֶנהֱֹ  :ינִ ־אָ ּכְ
 לעשות להם כמו שנעשה לי:

 

 מאמר זה רוב קהילות אשכנז אין אומריםב

ְמָחה ן. ָעְרָבה ש ִ רו  ּבָ י ֶקׁש ׁשִ ד ּבְ ית  ַאף ֲאִני ֻלּכַ ּבִ ןְוִהׁשְ  .ָהרו 
ן: רו  ָ ֶלת ַהׁשּ ָבה ֲחַבּצֶ ן. ֵאיָכה ָיׁשְ ה ְבָגרו  ב ְוֶאְהּגֶ  ָלָאֶרץ ֵאׁשֵ

 

 ח
וכל אות ואות בעלת ארבעה מאמרים, וכל מאמר בנוי על ג' בתים אלא שהקדים בראש ג'  א"בע"ס 

, איכה יעיב, האיכה ישבהמאמרים הראשונים כל ראשי הפסוקים שבג' הפרשיות המתחילות איכה שהם 
 אני הגברבראשי הפסוקים של פרשת של כל אות , וחתם כל מאמר מג' המאמרים הראשונים איכה יועם

והקדים בראשי הבתים של המאמרים הרביעיים כל ראשי הפסוקים מפרשת  א"ב,שגם היא משולשת ב
, בחוקותיאם  , וחתימת המאמר הרביעי על לשון ראשי הכתובים בתוכחה שבפרשתזכור יי מה היה לנו

, וזהו גם הטעם למה העמיד מהרי"ל שתי קינות הללו זו איכה תפארתיוהתחיל במקום שפסק בקינה 
  על זו.

ֶקֶבר תּוַח ּכְ תו  ּפָ ּפָ  .(ו)ֵאיָכה ַאׁשְ
 איך נהיה בידי הקב"ה תיק מלא חיצים הפתוח לצאת ממנו תמיד חיצים להמית.

                                                 
פוּ  (ישעיה נא כ. ל' )כתוא מכמר (א) ַנִיְך ֻעּלְ ְכבּו בְּ  ּבָ ל ר אשׁ ׁשָ א ִמְכָמר־ּכָ תו  ת ּכְ ֲעַרת  ־ה'ַהְמֵלִאים ֲחַמת ,חּוצו   .ָהִיךְ לא ֱֹּגַ
 . ל' הריגה )אסתר ט כד(.הממני (ב)
 פירש"י ל' חולי. ָאנּושׁ . )ירמיה יז ט( אנושים (ג)
מּוֵאל ֶאת־ֲאָגג. ל' )ש"א טו לג( ולשספו . ָמָטר ס ֵחף. ל' )משלי כח ג( לסחפו (ד) ף ׁשְ ּסֵ  .ַוְיׁשַ
ל ֵמֵהיָכל. כ"ש )ישעיה סו ו( בצאת קול מארמוני (ה) ל  קו  מּול ְלא ְיָביו ה'קו  ם ּגְ ּלֵ  .ְמׁשַ
)ירמיה ה טז(. פי' במצודה, תיק חיציו הוא כקבר פתוח ר"ל כמו קבר פתוח מוכן להביא בו את  אשפתו פתוח כקבר (ו)

 המת, כן חיצי האשפה יביאו מתים רבים.
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ִסיף ֵאֶבר. ַאף הו  ִדי ּבְ ֶברֲאִני הַ  ּוְלרו   :ּגֶ
 כ"ש )דברים כח מט( כאשר ידאה הנשר. –ובכעסו, נתן כנפיים לאויבי 

א ָעו   ָ  ן ָהג.ֵאיָכה ֶאש ּ
 הג ל' מחשבה כמו הגיון לביאיך אסלח לעוון.  –חשב הקב"ה 

ֶלל ַלַהג י ִמּפֶ ם ּפִ ִתי ָנַהג .(א)ְוֻחּסַ  :או 
 ונחסם פי מתפילה וקריאה לה'.

ךְ  ּפו   .ֵאיָכה ָאץ ַזְעמו  ִלׁשְ
 מיהר

ְך. (ב)ָהִכיל ִנְלֵאיִתי פ  ב ַיֲהפ ךְ  ְוָנם ׁשְ י ָיׁשֻ  :ַאְך ּבִ
 הופך בי בידו להכות אותי:ואני ככלי מלא מחרון אפו, ואיני יכול לקבל יותר, והוא אומר למלאכיו "שפכו עוד", 

ֶרב. ֶ ׁשּ  ְזכ ר ֲאִפיָפִתי ּבַ
 זכור נא אותי כשאני מוקף חום ויובש מכל צד.

י יִ  טּו ִצְלֵלי־ֶעֶרב.ְוָנם ּכִ  :(ג)ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ּנָ
 יביא עלי חרב: ואמר ה' כי לקראת ערב, כשיתארכו הצללים,

ִרי. ֵעת ּכ ל ִחּסְ ה ּבְ כו  ִתְבּכֶ  ּבָ
 כנסת ישראל בכתה כשהקב"ה השאיר אותה בחוסר כל.

ִרי. ,ּוְכָעְזִבי א ַרח ִרי ִיּסְ ִרי ְועו  ּלָה ְבש ָ  :ּבִ
 דרך התורה, הביא עלי ייסורין.וכשעזבתי את 

ם ֻמְזָקף. ִית ָלרו  ע ּבַ ּלַ  ּבִ
 את בית המקדש.

ף ְרֶזל ִסְבכו  ִנּקַ ף .(ד)ּוַבּבַ ּקַ ָנה ָעַלי ַוּיַ  :ּבָ
 הקיף אותי חומה של מרירות וצרות: ובגרזני ברזל קיצץ את קורות בית המקדש.

יַבִני. ל ִהְקׁשִ כו  ֵני ִבְטִני ֶלאֱֹ  ּבְ
 בו אוכל את ילדיי. הודיעני שיבוא יום

יַבִני ׁשִ ר הֱֹ י־ָצר ָאחו  יַבִני .(ה)ִמּנִ ׁשִ ים הו  ּכִ ַמֲחׁשַ  :ּבְ
 בעת המלחמה מול אויבי, לקח אותי אחורה, ולא נתן לי כוח לעמוד נגדו.

ֵחם. ַיד לו  ה ּבְ ׁשָ ֻנּטְ  ַנֲחָלֵתנּו ּבְ
 כאשר נחלתנו נעזבה ללוחמים נגדנו. 

שִׁ  ָנם ל א ָאחּוס ְול א ֲאַרֵחם. ה ֶלֶחםּבְ  :ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ
 כאשר אמנע מכם כל מסעד האוכל ואביא אליכם רעב:      אמר

ְלָתה ְגהּוָצה ת ֶעִדי. (ו)ּגָ ּנו   ְלׁשַ
 כנסת ישראל והתפשטה מתכשיטיה.גלתה 

                                                 
 ת יב יב(.. ל' קריאה )א"ע קהללהג (א)
חּוץ . כ"ש )ירמיה ו יא( הכיל נלאיתי (ב) ָלל ּבַ פ ְך ַעל־עו   וגו'.ְוֵאת ֲחַמת ה' ָמֵלאִתי ִנְלֵאיִתי ָהִכיל ׁשְ
. בעת שישראל מתלוננים על צרה ראשונה )חום השמש במקום ציה ללא מים(, מכין הקב"ה את הצרה זכור אפיפתי וכו' (ג)

טּו ום השמש, יבואו עליהם אויבים בחרב(. ובתענית )דף כ"ט ע"א( דרשו הבאה )שבהגיע ערב, ויוכלו לנוח מח י ִיּנָ ּכִ
 )ירמיה ו ד( סמוך לחשיכה הציתו את האש בבית המקדש.ִצְלֵלי־ֶעֶרב 

ְרֶזל . ובברזל סבכו נקף (ד) ּבַ ַער ּבַ ף ִסְבֵכי ַהּיַ ף)ישעיה י לד( פירש"י ְוִנּקַ ַערִסְבֵכי הַ אף זה ל' קציצה וכו'.  ְוִנּקַ . הענפים ּיַ
 החשובים והגיבורים. וכאן נראה שמכוון לקורות בית המקדש.

י־ָצר. ל' )תהלים מד יא( מני צר אחור השיבני (ה) ר ִמּנִ יֵבנּו ָאחו  ׁשִ  כמו שפיר' הרד"ק וא"ע.ו ּתְ
לְ . כינוי לכלל ישראל כ"ש בענין בגדי בנ"י במדבר )שיר רבה עה"פ )שיר ד יא( גהוצה (ו) ןְוֵריַח ש ַ ֵריַח ְלָבנו  הענן  ,מ ַתִיְך ּכְ

 .ומגהיצןהיה שף בהם 
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ִדי. ִהְתַעּתְ ה ְלָגלּות ּבְ ֲעִדי ֵמֻחּפָ ַדר ּבַ  :ּגָ
 כלא אותי:

ַע. ן ָנִדיב ָוׁשו  או  ַדע ּגְ  ּגָ
 וע, שניהם ל' עשירים ושריםנדיב וש

יַע. ׁשִ הו  ר ִמּלְ יב ָיִמין ָאחו  עַ  ְוֵהׁשִ ּוֵ י ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ם ּכִ  :ּגַ
 משך יד ימינו אחורה ולא הושיע אותי.

ְרַכי. ר ָעַלי ּפו  ּבַ ם ּגִ  ּגַ
 הגביר את השוברים אותי.

י ָרַכי .(א)ּוְבַנֲאִקי ָסַתם ֲחַרּכַ ַדר ּדְ  :ּגָ
 .השמים כדי להסתיר פניו ממניחלונות כשהתפללתי, סגר 

ת. ים ֵמֲאֻחזּו  רּוׁשִ ִמים ּגְ  ְיתו 
 היינו כמו יתום שגורש מאחוזת אביו.

ָכל ב ַאּפו  ּבְ ז את־ְוָאַמר ְוִאם ז את.־ְול א ׁשָ  :ּבְ
 

ךְ  ְרֵכי ִדיץ ש ָ  ְלַהֲאִביִלי. (ב)ּדַ
 חסם את דרכי השמחה )של עולי רגלים( והאביל אותי.

ְך  ׁשַ ִביִלי.ּוְלָגלּות ׁשֵ  :ּד ב א ֵרב הּוא ִלי הו 
 )ת"י ירמיה כה כו( בבל

ֵרר. ּתָ ַתי ְלִהש ְ מו  ֵחק ַעל־ּבָ ַרְך ּדו   ּדָ
 

ְבִכי ֲאָמֵרר. י, ּבִ עּו ִמּנִ ֵרר ׁשְ ָרַכי סו   :(ג)ּדְ
 אל תנסו לנחם אותי,

ֵלק ַבק ּדו  .(ד)ּדָ ּתו  ִרׁשְ  , ְוָצַדִני ּבְ
 רודפי השיגו אותי,

ׁש ַמֲחַרשְׁ  .ָעַלי ִלְלטו  ּתו   ּתו  ַרְך ַקׁשְ  :ּדָ
 לחדד )מצודה ש"א יג כ(

ֶכם. (ה)ֵמיֵמינּו ָדַלח ּמְ  ְוָנם ֲאׁשִ
 אשים אתכם שממה. –עכר, ואמר 

יא ָגלּות ֲאִטיְלֶכם ְלַהְכִליְמֶכם. ֶכם ּגֵ י ִעּמָ  :ְוָהַלְכּתִ
 

ם ָתי. (ו)ָהיּו ָהּה ְליו  ִכּיו   ּבְ
 אוי לי מיום זה. –בכיתי ואמרתי 

ָתי.ְוָצֶרֶבת אֵ  ִוּיו  ִכְלי ָתי ׁש ּכְ  :ֵהִביא ּבְ
 

                                                 
יחַ ( שיר ב ט) היפך מ"ש. סתם חרכי (א) ּגִ ת ֵמִציץ ִמןּל  ַהחַ ־ִמן ַמׁשְ ים־נו   .ַהֲחַרּכִ
ךְ . ל' )הושע ב ח( שך (ב) ְרּכֵ ְך ֶאת־ּדַ  .פירש"י ל' סגירה ִהְנִני ש ָ
וצים, פיזר קוצים בדרכי. והרד"ק )בשורשים( פי' הסיר דרכי, העלים )איכה ג יא(. פירש"י ל' סירים, פי' ק דרכי סורר (ג)

 את הדרך.
ְלָעד. ל' )בראשית לא כג( דבק (ד) ַהר ַהּגִ ק א תו  ּבְ ְדּבֵ י ָדַלְקּתָ ַאֲחָרי. ל' )בראשית לא לו( דולק. ַוּיַ  .ּכִ
 . עכר )רש"י יחזקאל לב ב(.דלח (ה)
ם. הה ליום (ו)  "י וי מן קדם יומא.)יחזקאל ל ב( ת ָהּה ַלּיו 
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י ּוַמְזִעיִמי. ֵלְך ְמַפּנִ  ָהָיה הו 
 ה' הלך וגירש אותי בזעם.

ִמי ִהְטִעיִמי. (א)ְוֶכָעִסיס ח ק ְלָכל ּדָ ְ י־ָהִייִתי ש ּ  :(ב)ַעּמִ
 נתן לי לטעום מדמי, כמו מיין מתוק.

ִרים. ּמֻ ֵליל ׁשִ ַסח ּבְ ׁש ּפֶ  ָהא ְכִלים ֶהְקּדֵ
 

כִ  ִריםֶהאֱֹ י ֲחמו  ָכָפן ָראׁשֵ ִרים: .(ג)יָלם ּבְ רו  יַעִני ַבּמְ ּבִ  ִהש ְ
 ברעב

ֶכם ִריג ְוִחּלֵל ׁשֶ אֵרנּו ִהש ְ  .(ד)ַעל ַצּוָ
 עוונותינו נעשו קליעות קליעות עד שגרמו לחורבן ביהמ"ק.

ד ַעל ֲעו    ֵתיֶכם.ְוָנם ֶאְפקו  ֵניֶכם: נ  ר ּבְ ש ַ ם ּבְ  ַוֲאַכְלּתֶ
 

ֵצא, ְוָקְדק ד ח ַוּיֵ ּפַ ץ. (ה)ש ִ  ְוִרּצָ
 ועל ראשי הביא צרעת ופצעים.

ָצץ י ֶאְתלו  ֵסַרי ּכִ ָחָצץ: .(ו)ְוִחזַּק מו  ְגֵרס ּבֶ  ַוּיַ
 וימלא פי חצץ לשבור את שיניי: אסר אותי, בעוון הליצנות. וחיזק השלשלאות בהן

י יׁשִ ל ֵמֶעְדִיי ְלַהְכּפִ ְחמ ס ַוְיַנּצֵ  .(ז)ַוּיַ
 תי באפר.והפשיט אותי, וגם גלגל או

י יׁשִ ם ִהְרּפִ ַבּה ִלְתהו  י: .(ח)ּוִמּג  ם ַנְפׁשִ לו  ָ ְזַנח ִמׁשּ  ַוּתִ
 וממקום גבוה הפיל אותי לתהום מטה, מקום טיט ורפש.

ל ְוָכַבד ַנַאק ִרְצִחי. ְגּדַ  ַוּיִ
 גדלו וכבדו צעקות הרוגיי.

 ָוא ַמר ָאַבד ִנְצִחי: ּוְבָקְדֳקִדי ָעָלה ְצָוִחי.
 .וצעקתי עולה בראשי

יְבֶכם ח ֲאׁשִ  .(ט)ִמְצַרִים ְוכּוׁש ש ָ
 

                                                 
 . יין מתוק )רש"י ישעיה מט כו(.וכעסיס (א)
 לכל עמים והמ"ם חסרה.י"מ )איכה ג יד(. פי' א"ע כפשוטו, אי נמי לכל עם והיו"ד נוספת, ו לכל עמי (ב)
ן. במ"ב )ו כה( ראשי חמורים (ג) ׁש ְמרו  ל ּבְ דו  מ וגו'  ַוְיִהי ָרָעב ּגָ ׁשְ ר ּבִ ת ר אׁש־ֲחמו  יו  ֶסףַעד הֱֹ  .ִנים ּכֶ
אִרי. ל' )איכה א יד( על צוארנו השריג (ד) ְרגּו ָעלּו ַעל־ַצּוָ ּתָ ֵתָפיו  . כינוי לביהמ"ק כ"ש )דברים לג יב(שכם .ִיש ְ ּוֵבין ּכְ

ֵכן ְבךְּ ייתכן לפרש אותו כינוי לביהמ"ק כ"ש )בראשית מה יד( צוארנו . וגם ׁשָ אֵרי ִבְנָיִמן־ָאִחיו ַוּיֵ ּפ ל ַעל־ַצּוְ ופירש"י  ַוּיִ
 שכםוחלחל עוד מצאתי במחזור רומניא ומחזור רומא  על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב.

 .ופירושו הכביד על צווארי והביא חלחלה על כתפיי, ונ"ל כי היא גרסה נכונה

ן. ל' )ישעיה ג יז( שפח (ה) ת ִצּיו  נו  ח ה' ָקְדק ד ּבְ ּפַ ַחתרעת כמו )ויקרא יג ב( פירש"י ל' צ ְוש ִ  .ַסּפַ
ה ַאל( ישעיה כח כב. ל' )וחזק מוסרי כי אתלוצץ (ו) ן־ְוַעּתָ ָצצּו ּפֶ ְתלו  ְסֵריֶכם ֶיְחְזקוּ ־ּתִ  .מו 
ָרֵאל ֶאת־ֶעְדָים. ל' )שמות לג ו( וינצל מעדיי (ז) לּו ְבֵני־ִיש ְ ְתַנּצְ ֵאֶפר. ל' )איכה ג טז( להכפישי .ַוּיִ ִני ּבָ יׁשַ ' כיעור ל ִהְכּפִ

 כמו מידה כפושה )יבמות דף ק"ז ע"ב( פי' מידה מכוערת.
י (ח) יׁשִ יי"ג . ִהְרּפִ יש ִ ּוןבסי"ן שמאלית ל' )יחזקאל לד יח(  ִהְרּפִ ְרּפ ש  ַרְגֵליֶכם ּתִ ָתִרים ּבְ ת"י ברגליכון אתון דישין  ְוֵאת ַהּנו 

ַרְגַלּה ָר ונא' )דניאל ז ז(  ָאָרא ּבְ ָקה ּוׁשְ , ואף כאן פירושו דרס ורמס עלי והפיל אותי מאיגרא רמא ְפָסהָאְכָלה ּוַמּדֱֹ
בכל זאת  .לבירא עמיקתא, ובל' חז"ל )ב"ר פר' ע"ז( והרפיש עצמו לפניו, פי' במ"כ ל' דריסה כלומר השפיל עצמו לפניו

יהעדפתי את הגרסה  יׁשִ יוסף ועוד פירושים כמו שפירשו בערוגת הבושם ואשר בן  ֶרֶפׁש ָוִטיטל' )ישעיה נז כ(  ִהְרּפִ
 ישנים, כי אין הפייטנים מרבים להחריז שי"ן ימנית עם סי"ן שמאלית.

יְבָך ה' ִמְצַרִים. כ"ש )דברים כח סח( מצרים וכוש שח אשיבכם (ט) ׁשִ  .ֶוהֱֹ
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ְתֶכם. ִזּמַ ְטֶכם ּכְ ּפָ י ֶאת ְוֶאׁשְ ַמְדּתִ מ ֵתיֶכם־ְוִהׁשְ  :ּבָ
 

י י ִנְבַאׁש ִנְרּדִ  .(א)ָזְכָרה־זּ את ּכִ
 זכור לבי, כי קלקלתי את ריחם הטוב של מעשיי הטובים.

ד ְרִדי. בו  ץ ִמּכָ ה ּפָ  :ְזָכר־ָעְנִיי ּוְמרּוִדי ּוְלַכּלָ
 רדי מכבודך. –ולכנסת ישראל אמר ה' 

יַח. ְזבּולָזַנח   ְוֵלב ִהְקׁשִ
 , כעס עלינו, והקשה את ליבו.את בית המקדשהקב"ה עזב 

יחַ  רו  ִעם ָמׁשִ חַ  .(ב)ּוְבִהְתַעּבְ ר ְוָתׁשו  ְזּכו  ר ּתִ  :ָזכו 
 נפשי זוכרת ונכנעת: וכשכעס על יאשיה המלך.

 ַזּכּו ְזֵקַני ּוָפֳעָלם ָאִביא.
 י מזכיר את מעשי אבותי הטהורים.אנ

ַרץ ְנִתיִבי. י ְבֵכן ּפַָ י ּכִ יב ֶאל־ִלּבִ  :ז את ָאׁשִ
 הקב"ה הרס דרכי.

ה. ּבָ ֵתינּו ָזֲעקּו ְוָכלּו ִמּדִ  ֲאבו 
 אבותינו התפללו, ולמרות תפילתם כלו מחמת עוון לה"ר.

ה. י ַרּבָ ח ַעל ָרָעֵתנּו ּכִ י ֶאת ְוש ָ ה־ְוָנַתּתִ  :ָעֵריֶכם ָחְרּבָ
 

ָעו   י ּבְ ְמנּו.ֵחְטא ָחז ּכִ  ן ִנְכּתָ
 ראה

ן י ְבִצְחיו  מּור ּכִ י ל א ִנְזָהְמנּו. (ג)ּתְ  :ָתְמנוּ ־ַחְסֵדי ְיָי ּכִ
 לא פסקו חסדיו: בכל זאת ותחת כי נטמאנו בכל טומאה.

י ְלַקְרַקר ִקיר ְיָקִרים ְרׁשִ ב חו   .(ד)ָחׁשַ
 להרוס קירות בית המקדש. אויבי

יוּ  ְקִרים.ּוַמר ִיְבּכָ ִתי סו  ָקִרים ן ַמּכָ ים ַלּבְ  :(ה)ֲחָדׁשִ
 המלאכים שראו את מכתי בוכים מרה.

י. ִ י ִאׁשּ יׁשֵ ן ַמּגִ ְך ֲחזו   ָחׁשַ
 פסקה נבואה מהכהנים )אולי מרמז לאורים ותומים(.

י. ׁשִ ֵ ר ְלַגׁשּ ִעּוֵ י ִקיר ּכְ  :ֶחְלִקי ְיָי ָאְמָרה ַנְפׁשִ
 , אינני סומך אלא על ה':למרות כך ואני נאלץ לגשש קיר כעיוור.

ֶרץ. ר ּפֶ ְגּדו   ֲעָבִדים ֲחָסמּונּו ִמּלִ
 עיכבו אותנו

                                                 
י ָנַתן ֵריחו  . ל' )שיר א יב( נבאש נרדי (א)  נקיה. לפירש"י היה צריך לומר נרדי הבאיש ריחו אלא שדיבר בלשון ִנְרּדִ
 . נענש יאשיה על שהיה לו לימלך בירמיה ולא נמלך )תענית דף כ"ב ע"ב(.ובהתעברו עם משיח (ב)
)תהלים סח ז( פי' ְצִחיָחה )יואל ב כ( פירש"י ל' זיהום וטומאה. ויש לפרשו ל' מדבר כמו ַצֲחָנתו  . פירשתי כמו בצחיון (ג)

 מקום צימאון ויובש, ומרמז לחטא אבותינו במדבר.
 )ישעיה כב ה( פי' הרד"ק הורס קיר.ְמַקְרַקר ִקיר . ל' לקרקר קיר. כינוי לאויב )תהלים קכט ג(. חורשי (ד)
ָקִרים. כינוי למלאכים כ"ש בב"ר )פר' ע"ח( חדשים לבקרים (ה) ים ַלּבְ לעולם אין כת של מעלה מקלסת ושונה אלא  ֲחָדׁשִ

 שירה חדשה לפניו והולכין להם.בכל יום בורא הקב"ה כת של מלאכים חדשה והן אומרים 
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ֶחֶרץ ץ ּבְ ת ּפָ ת ָקׁשו  ָכחו  ּמ ִתי ֲאִני ֶאת .(א)ְותו   :ָהָאֶרץ־ַוֲהׁשִ
 אמר בדינו.

 ֻטְמָאָתּה ָטְפָלה ְוָנָטה ָקו.
 טומאתה דבקה בה ולכן ה' נטה קו המשפט נגדה.

ר ִמּק   ג ָאחו  ב ְיָי ְלק ָוו ָויו.ְול א־ָנסו   :טו 
 אבל ה' אינו מתרחק מהמקווים בו.

ָמם. ַתי, ּוִפי ַצר ּדָ  ָטְבעּו ִטירו 
 האויבים עצמם שתקו מהשתוממות.

ָמם ַרק ְוׁשָ ֵבר ָעַלי ׁשָ ב ְוָיִחיל ְודּוָמם .(ב)ְוכ ל עו   :טו 
 טוב לקוות ולחכות בשתיקה:

לוּ  ים ִנּכְ ִבים ַטּפִ ִסיִפי ִלמְ  (ג)טו  הו  ל.ּבְ  עו 
 גם ילדיי הטובים חשבו מחשבות רשע

ל. י ִלְפעו  י ּוְכַמֲעָלַלי ָחר ּבִ ֶבר ּכִ ב ַלּגֶ א ע ל־טו  ָ  :ִיש ּ
 וכמעשיי הרעים, כעס עלי ועשה בי פורענות.

ִביא ֶטֶרף ִנְבֶרה נּו ַנָ ַנְפׁשֵ  .(ד)ּבְ
 בסכנת חיינו, נביא לחמנו.

ְזֶרה מו  ָבַרַחת ּוַבּמִ י ּכְ ָזֶרהָנם ְוֶאתְ  .(ה)ּכִ  :ֶכם אֱֹ
 אפזר.

ם. ְסדו   ָידו  ָיָרה ִבי אּור ּכִ
 הקב"ה ירה בידו אש לעברי, כמו שירה אז על סדום.

ל ם.־ְוַעל ּכָ דו  ת אֱֹ ַנְתִני ּבַ ָדד ְוִיּד ם: ֵאּלֶה הו  ב ּבָ  ֵיׁשֵ
 ויחכה: ליבה אותיעה

ֵפהוּ  ַני ֲעֵלי חו  ִנים ּבָ בּו ְיגו   .(ו)ֵיׁשְ
 הקב"ה שהיה מגן עליהם. בניי יושבים ומצטערים על סילוק

הּו. י ָכֵבד ָעַלי ַאּפֵ יהּו: ּכִ ָעָפר ּפִ ן ּבֶ  ִיּתֵ
 ועלינו להיכנע עד עפר: כי כבד עלי כעסו של הקב"ה.

תּו ִבי ְמִחי ְסַרי ׁשָ  .(ז)ְיֵדי יו 
 .ידי מייסריי הכו אותי

ִחי. י ָצר ׁשְ י ִמּפִ ְבּתִ הּו ֶלִחי: ְוָקׁשַ ן ְלַמּכֵ  ִיּתֵ
 "השפילי את עצמך"

ֶקֶרץ ֶחֶרש  ּבְ ֵרנּו יּוַעם ּכְ  .(ח)עו 
 עורנו יכהה ככלי חרס, כאשר שוחטים אותנו.

                                                 
ה ָחָרְצתָּ . ל' )מ"א כ מ'( בחרץ (א) ֶטָך ַאּתָ ּפָ ן ִמׁשְ  ת"י את דנת דינך ופסקת. ּכֵ
ֵבר ָעֶליָה ִיׁשּ ם. כ"ש )ירמיה יח טז( וכל עובר כו' (ב) ל־עו   .ּכָ
 . חשבו מחשבות רעות )א"ע במדבר כה יח(.נכלו (ג)
 ת"י ואיכול. ְוֶאְבֶרה. ל' אוכל כמו )ש"ב יג ו( נברהת"י מזונא. ָאיו רֵ ֶטֶרף ָנַתן ִלי )תהלים קיא ה( . ל' אוכל כמוטרף (ד)
ְזֶרה. ל' )ישעיה ל כד( כמו ברחת ובמזרה נם ואתכם אזרה (ה) ר־ז ֶרה ָבַרַחת ּוַבּמִ ִתי וכ"ש )עמוס ט ט(  ֲאׁשֶ ַוֲהִנעו 

ַע בַּ  ר ִיּנו  ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ית ִיש ְ ִים ֶאת־ּבֵ ָבָרהְבָכל־ַהּגו   .ּכְ
ה ָזָהב. כינוי לקב"ה, מגן ומחסה לישראל כמו )דה"ב ג ט( חופהו (ו) ת ִחּפָ  .ְוָהֲעִלּיו 
 ופ' הרד"ק מכה.ּוְמִחי ָקָבּלו  . מכה כמו )יחזקאל כו ט( מחי (ז)
 . ל' שחיטה )ירמיה מו כ(.קרץ. יכהה )רש"י איכה ד א(. יועם (ח)
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ְמנּו ָכָאֶרץ ְרֶצה ָהָאֶרץ: .(א)ְוֵגֵוינּו ש ַ  ָאז ּתִ
 שמנו גופנו כמו הארץ, הפקר לכל לדרוס עליו.

ְכָלם. ֳאֵרנּו ַהָ ד ּתָ בו  ל־ּכְ  ּכָ
 

ם. ּלָ ָתיו ֶחֶסד ּכֻ י ל א ִיזְ  ְוצּור א ְרחו  ָלם:ּכִ  ַנח ְלעו 
 

י ִבי ִנְלַחם. לּו ִכְמַעט, ּכִ  ּכָ
 ישראל כמעט כלו,

ָגה ְוִרַחם: ְוַעל ָהָרָעה הּוא ִנָחם. י ִאם־הו   ּכִ
 ל' יגון

. ית ֶלָהבו  ּלָה ַכְעסו  ְוִהּצִ  ּכִ
 

ה ָ ׁשּ . (ב)ּוְבַתְכִלית ׁשִ ּבו  ִרי ּכִ : ְמאו  ּבו  ה ִמּלִ י ל א ִעּנָ  ּכִ
 רי.בסוף שש שנים, כיבה את מאו

ה. ּמָ ת ׁשַ בו  ׁשְ ת יו  ְפרּועו  ים ּכִ  ָנׁשִ
 נשות ישראל, שערותיהן פרועות כסוטה, יושבות שוממות.

ָכל ָמה.־ּבְ ת ַאׁשְ ירו  ָנה ַמְזּכִ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ה:־ּכָ ּמָ ַ  ְיֵמי ָהׁשּ
 

ֲחֵצי ִגיָליו א ֲאֵליֶכם לו   .(ג)לו 
 לכם לא קרתה צרה כזו, אתם הלוחצים את ישראל.

ָניו הֶ  יו.ַעל ּבָ ּלָ ִביר ּגַ ַחת ַרְגָליו: עֱֹ א ּתַ  ְלַדּכֵ
 

ֶבר ֶ ְמהּו ִמׁשּ  .(ד)ְלִאּמ ָתם ְלֵעת ּכָ
 התאוו לאכול.

ֶבר ּקֶ ְתחּו ּכַ ן ּפָ י ָגרו  ֶבר: .(ה)ַיַען ּכִ ט ּגָ ּפַ ת ִמׁשְ  ְלַהּטו 
 והטו משפט: בעונש על כי פתחו את גרונם לבלוע ממון אחרים.

. בו  ץ ַעם ְקרו  ת ּפָ  ל א ִלְמחו 
 ב"ה אמר שלא ישמיד את ישראל.הק

ִציא ַחְרּבו   ַער הו  : .(ו)ְוֵאיְך ִמּתַ ִריבו  ת ָאָדם ּבְ  ְלַעּוֵ
 מתיקו

ָעִרים. ְ ִציא ִמׁשּ ִרים ְלכּוִדים הו   ש ָ
 

                                                 
ֵוְך ְוַכחּוץ ַלע ְבִרים( . כ"ש )ישעיה נא כגוגוינו שמו כארץ (א) יִמי ָכָאֶרץ ּגֵ ש ִ ִחי ְוַנֲעב ָרה ַוּתָ ְך ׁשְ ר־ָאְמרּו ְלַנְפׁשֵ  .ֲאׁשֶ
. בויקרא רבה )כו ח( שש שנים היו אותן הגחלים עוממות בחופניו של גבריאל, כסבור שישראל עושין ובתכלית ששה (ב)

 תשובה, ולא עשו, כיון שלא עשו תשובה, בא לזורקן עליהן.
, אי נמי השמחים בקב"ה, )שהם חלקו וגורלו( של מקוםומזלו . לפי הענין נראה כי הוא כינוי לישראל, בני גילו גיליו (ג)

 גילה ל' שמחה.
ִמְצָרִים. ל' )בראשית מב א( כמהו משבר (ד) ֶבר ּבְ י ֶיׁש־ׁשֶ ְרא ַיֲעק ב ּכִ כמהו , כן פירשו המפרשים, ולפ"ד היה צ"ל ַוּיַ

 הבא עליהם.אסון ושבר התאוו לישועת ה' מחמת . ויש לפרשו לשבר
ָנם. ל' )תהלים ה י( גרון פתחו כקבר (ה) רו  תּוַח ּגְ  , פירש"י לבלוע יגיע אחרים כקבר הבולע את הגוף.ֶקֶבר־ּפָ
ְעָרהּ . ל' )יחזקאל כא ח( מתער הוציא חרבו (ו) י ִמּתַ ֵצאִתי ַחְרּבִ  הוא תיק החרב. תער, פירש במצודה ְוהו 
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ֵאִנים ַהׁשּ ָעִרים ּתְ ת ּכַ ֵלל ֶאת .(א)ּתֵ ָאִרים:־ְלעו  ׁשְ  ַהּנִ
 )ויקרא יט י( ל' וכרמך לא תעולל והיו נתונים לביזיון כמו תאנים רעים.

ֶנִהי ַתב ּבְ ה ּכָ ם ְמִגּלָ רו   .(ב)ִמּמָ
 

ִהי: ִקיִנים ָוֶהֶגה ָוִהי.  ִמי ֶזה ָאַמר ַוּתֶ
 

ֵהָרֵצה.־ָמה  ֲאִעיֵדְך, ְמאּוָסה ִמּלְ
 

ה ַיד ֵמִריב ּוִמְתַנּצֶ ן ל א ֵתֵצא: .(ג)ְנתּוָנה ּבְ י ֶעְליו   ִמּפִ
 

ֵנן. ְוא ֲאקו  יֵחי ׁשָ  ֵמַחּט את ַמּדִ
 נביאי השקר

ֵנן ִין ִמְתרו  ִמּיַ ֵנן:־ַמה .(ד)ְמַנֲחִמי ּכְ ְתאו   ּיִ
 , כמו גיבור שמתעורר אחר שנרדם מיין, ואין לי להלין אלא על עצמי כי עוונותי גמרו:תקף אותיהקב"ה 

י ְלֶהֶרב. ל ּבִ ׁשֵ ָטטּו, ּכו  חּוִרים מו   ּבַ
 להרבות.

ֶרב. ִכיָנה ה ֲעָלה ִמּקֶ לּו ִאישׁ  ּוׁשְ  :ברֶ י חֶ נֵ פְּ מִ כְּ  יוחִ אָ ־בְּ ְוָכׁשְ
 הסתלקה ממנו.

ְרֵכינּו. ַקד ֵנֶטל ע ל ּפו   ִנש ְ
 מכאיב

ְרֵכינּו. י עו  ה ְדָרֵכינּו: ַוְיָתֵעב ׁשַ ש ָ  ַנְחּפְ
 וה' מאס את קרבן כוהנינו )ע"ש שעורכים את המערכה(.

ִים ץ ַעְפַעּפַ  .(ה)ְנִביַאִיְך ִנֲאצּו ִלְקרו 
 

ִים א ְלָבֵבנּו ֶאל .ְוִאְכְזרּו ָעֵלינּו ֶאֶרְך ַאּפַ ָ ִים:־ִנש ּ ּפָ  ּכַ
 

ֵרינוּ  ַמֲהמו   .(ו)ָנעּו ָנדּו ר אׁש ּבְ
 אויבינו מהנהנים ראש מול נפילתנו לתהום.

ֵרינוּ  ַמְכמו  יִלים ּבְ ִעים ַמּפִ ְענּו ּוָמִרינּו:ַנְחנּו פ ָ  .(ז)ְרׁשָ  ׁשַ
 רשעים מפילים אותנו ברשתות.

                                                 
ר ל א־ֵתָאַכְלָנה ֵמר עַ . ל' )ירמיה כט יז( כתאנים השועריםתת  (א) ֵאִנים ַהׁשּ ָעִרים ֲאׁשֶ ּתְ ָתם ּכַ י או  , ת"י כתיניא ְוָנַתּתִ

 בישתא.
ה־בו  י( -. כ"ש )יחזקאל ב טממרום מגלה וכו' (ב) ִהּנֵ לּוָחה ֵאָלי ְוִ ה־ָיד ׁשְ ָתּה לְ  ָוֶאְרֶאה ְוִהּנֵ ְפר ש  או  ָפַני ְמִגּלַת־ֵסֶפר ַוּיִ

ר ְוָכתּוב ָעֶליָה ִקִנים ָוֶהֶגה ָוִהי ִנים ְוָאחו   .ְוִהיא ְכתּוָבה ּפָ
ה. ל' )ישעיה נח ד( מריב ומתנצה (ג)  , פי' במצודה מצה, ענין מריבה.ְלִריב ּוַמּצָ
ִין. ל' )תהלים עח סה( כמיין מתרונן (ד) ֵנן ִמּיָ ר ִמְתרו  ִגּבו  ן ה' ּכְ ָיׁשֵ ַקץ ּכְ אמר כגיבור כי לא תחסר הגבורה ופי' הרד"ק ו ַוּיִ

ממנו כי אם בעבור היין, כך הקב"ה היה רואה בעוונות של ישראל והחריש להם, וכשגברו עוונותם והכעיסו במעשיהם 
 הרעים, הקיץ והתנקם בהם והיה כגיבור מתרונן מיין.

ֶבת. ל' )משלי י י( נביאיך נאצו לקרוץ עפעפים (ה) ן ַעּצָ רש"י זה המסית אדם בקריצותיו לרעה. ופי' ופי'  ק ֵרץ ַעִין ִיּתֵ
 א"ע מתיירא לעשות בגלוי להחטיא את חבירו, לכן עושה דרך רמיזה.

ר אׁשו  . ל' )ירמיה יח טז( נדו ראש (ו) ת . ל' )תהלים קמ יא( במהמורינוופי' הרד"ק כאדם התמה.  ְוָיִניד ּבְ ַמֲהמ רו  ּבְ
ל־ָיקּומוּ   פי' א"ע מקום שפל. ּבַ

ִעים. ל' )תהלים קמא י( נובמכמורי (ז) לּו ְבַמְכמ ָריו ְרׁשָ  פי' רשת ומלכודת. ִיּפְ



 67 לשחרית של תשעה באבקינות 

גּוִים.  ְזֵקִנים ְוִניָנם ְלר ב ש ְ
 ם, רבים מאד.וצעירי

ִים ּגו  ל ּבַ תּום ָמׁשָ ׁשִ ִים: .(א)ֲאָכלּום ֶוהֱֹ ּגו  ם ּבַ ָנם ַוֲאַבְדּתֶ  ּכְ
 

ַאף. ָרה ּבְ ֵמי ְקטו   ִסּלָה ש ָ
 .שנא' עליהם )דברים לג י( "ישימו קטורה באפך"רמס את הכהנים, 

ַאף י ָוֶאׁשְ  ַאף:ַסּכ ָתה ב ָ  .(ב)ָוֶאְפַער ּפִ
 אבל אתה בכעסך חסמת דרכי התפילה: עה.פתחתי פי בתפילה והתאוויתי לישו

ָנן ּתו  ף ָוֶאׁשְ ְטַני ּכַ  .(ג)ָסְפקּו ש ו 
 שונאיי מחאו כפיים, ולי כאב מאוד, כאילו דוקרים אותי.

ָנן.זְ ָואֶ   ָעָנן:ַסּכ ָתה ב ֶ  ַעק ָחָמס ָוֶאְתאו 
 והתלוננתי.

יֵמינּו. חּו ַמֲאׁשִ  סּורּו ָטֵמא, ש ָ
 לינו."סורו טמאים", אמרו המקטרגים ע

ֵמינּו. ְרֶזל ׁשָ ּבַ ֵתן ּכַ ִהּנָ יֵמנּו: ּבְ ש ִ ס ּתְ  ְסִחי ּוָמאו 
 

ְרִרים. ַמח ְמׁשו  ש  ש ֶ ו  ַבת ְמש   ׁשָ
 

ִרים. ׁשָ ְדַפי ַקּלּו ִמּנְ ָאִרים: ְורו  ׁשְ ד ַהּנִ  ְלַאּבֵ
 

ֵחרּוֵפיֶהם. קּונּו ּבְ  ַעל־ֵאּלֶה ֲעׁשָ
 

ּדּוֵפיֶהם. ן ּגִ או  ילּו ׁשְ לֵ  ְוִהְגּדִ צּו ַעָ יֶהם:ּפָ  ינּו ּפִ
 המון

ַחת. ֵאר ׁשַ צּו ָפֲערּו ֶפה ִמּבְ  ּפָ
 פתחו פה יותר רחב מגהינם.

ַכַחת. תו  רּו ָעַלי ּבְ ַחד ָוַפַחת ְוִאּטְ  :(ד)ּפַ
 בבור מפחיד: כפי שהודיע לי ה' מראש בתוכחתו –וסגרו אותי 

ִני. ת ְמעו  ֵאר ֻחּפַ ֵני ּפְ  ּפְ
 כינויים לבית המקדש

י.ְוֵהִקים מְ  (ה)ִהְקִמיל ַרד ֵעיִני: ַעּנִ ְלֵגי־ַמִים ּתֵ  ּפַ
 הכרית ה', והקים את המענים אותי.

ֵעָנם.  ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ע ז ַמׁשְ
 

                                                 
ִים. ל' )תהלים מד טו( והשיתום משל בגוים (א) ּגו  ל ּבַ יֵמנּו ָמׁשָ ש ִ פי' רד"ק בנפול דבר רע וביזיון עושים הבבליים אותו  ּתְ

 משל ליהודים.
י־ָפַעְרתִּ . ל' )תהלים קיט קלא( ואפער פי ואשאף (ב) ָאָפהּפִ  , ל' רצון ותאווה )מצודה(.י ָוֶאׁשְ
ָנן. ל' )תהלים עג כא( ואשתונן (ג) ּתו  ַתי ֶאׁשְ  , פי' הרגשתי בכליותי את חרבו השנונה של האויב )כ"נ לפירש"י(.ְוִכְליו 
יהָ . ל' )תהלים סט טז( ואטרו עלי וכו' פחד ופחת (ד) ֵאר ּפִ ְאַטר־ָעַלי ּבְ )ירמיה ַחד ָוַפַחת פַּ , פירש"י ל' סגירה. ְוַאל ּתֶ

ַחתמח מג(.  ַחד ִיּפ ל ֶאל־ַהּפַ ֵני ַהּפַ ס ִמּפְ ל. בור כ"ש )ש"ב יח יז( פחת .ַהּנָ דו  ַחת ַהּגָ ַער ֶאל־ַהּפַ ִלכּו א תו  ַבּיַ ׁשְ , פי' ַוּיַ
 הרד"ק חפירה גדולה שהיתה ביער.

 , פירש"י התייבשו ונפלו.ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלוּ . ל' )ישעיה יט ו( הקמיל (ה)
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ְבָעה ְדָרִכים ׁשִ ם. (א)ְוָצר ּבְ  ָנם:ֲעו  ־ְוִהְתַוּדּו ֶאת ִעּנָ
 

ָרה. י ֻסּגָ י ּכִ ְצָתה או  ה ּפָ ְרש ָ  ּפֵ
 שר נמסרה לידי אויביה.כנסת ישראל הושיטה ידיה מתוך צער, ואמרה "אוי" כא

ק ָחָגָרה. ָמְתֶניָה ש ַ מּור ע ז, ּבְ ָרה: ּתְ  ֵעיִני ִנּגְ
 עיני הזילה דמעות: במקום עוז, חגרה שק.

ֶרה. חֱֹ ה ֶעְבָרתו  ַוּיֶ  ָעש ָ
 ויחר אפו.

ן ְמָגֶרה ִקיף ְוֵיֶרא: .(ב)ְוָעַרף ֵאת ָמדו   ַעד־ַיׁשְ
 וערף את ישראל אשר הביאו על עצמם חרונו של מקום.

ד ְוָעָלה. בו  ֵדיֻנה ָעף ּכָ  עו 
 .למרומים ועד היום לא חזרההסתלקה השכינה 

ת ַנֲעָלה עו  ר ַמּסָ ְלָלה: .(ג)ְוֶעש ֶ  ֵעיִני עו 
 עיני מכוערת מרוב דמעה:

י ָנֳעָמם. ַסק נו   ַעל־ֶזה ּפָ
 

ֲעָמם. ַכף זו  ח ל א ֶאֶעְזֵבם ּבְ ם: ְוצּור ש ַָ  ַאף־ֲאִני ֵאֵלְך ִעּמָ
 עימהם: אף השכינה גלתה

ר. יק ָצר ְצָעַדי ִלְסּפו   ַצּדִ
 בימי קדם, היה הקב"ה נוצר ושומר כל צעדיי וסופר אותם.

ר. ר ָוֶאְכּפו  י י ׁשֶ ְלּתִ צִּ  ּוְכִעּקַ ד ָצדּוִני ּכַ  ּפ ר:צו 
 ועכשיו שעיקלתי ושיבשתי את הדרך הישרה, כמו לוה המכחיש חובו, אויביי צדים אותי כמו ציפור:

ר.ָצַעק צּוִרי ְוסִ  ְך ֵמֲעבו   ּכֵ
 וסיכך את השמים מעבור תפילה.

ּב ר. ִלי ָעַרְך ִלׁשְ ר:ָצְמתּו ב ַ  ּוְבַחּלְ  ּבו 
 ובחללי בריתו, ערך נגדי מלחמה לשבור אותי.

י. ְרׁשִ  ָצדּו ְצָעַדי ְוָסע ּדו 
 ונסע ממני ה', הדורש שלומי.

י. ם ְלָגְרׁשִ ּיָ ָתם ָעַלי ּכַ י־ָצפוּ  ְוַכֲעלו   :ַמִים ַעל־ר אׁשִ
 

ן ָצְבאּו ְלַהְכִריִתי.  ַעל ַהר־ִצּיו 
 

ֵאִריִתי. ל ַעל ׁשְ ח ֶאְחמו  ִריִתי: ְוצּור ש ָ י ֶאת־ּבְ  ְוָזַכְרּתִ
 

ַני. ת מו  ב ֶחְרּפַ  ָקָראִתי, ְקׁשו 
 

                                                 
נּוס ְלָפָניו. ל' )דברים כח כה( בשבעה דרכים (א) ְבָעה ְדָרִכים ּתָ  .ּוְבׁשִ
ן. ל' )משלי כט כב( את מדון מגרה (ב)  ופירש"י מדון, מידת הדין. ִאיׁש־ַאף ְיָגֶרה ָמדו 
חצר, . בר"ה )דף ל"א ע"א( עשר מסעות נסעה שכינה, מכפורת לכרוב, ומכרוב למפתן, וממפתן לועשר מסעות נעלה (ג)

 ומחצר למזבח, וממזבח לגג, ומגג לחומה, ומחומה לעיר, ומעיר להר, ומהר למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה.
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ַני. ים ּבָ ִחי ַמּכִ ְמָך ְיָי: ַעל ַהּלְ  ָקָראִתי ׁשִ
 

י ל א ַיְכֵלם.  קּוִמי, ִקְרִאי, ּכִ
 

ּלֵם.ְלַמְקִני (א)ַעל ֶיֶתר ָמְעּתָ ַאל ַאי ְיׁשַ ִלי ׁשָ ְעֵלם:־קו   ּתַ
 ישלם לאויביי, המרגיזים אותי, מידה כנגד מידה.

ְמּתָ ַמְרֶאָך. ים ְקָדחּוִני ְוִעּלַ  ַקּלִ
 "ק, ואתה הסתרת פניך.מאויביי היו קלים כנשרים, והציתו אש בביה

ָרֶאָך. ִים מו  ּגו  ת ּבַ : ָהׁשֵ ם ֶאְקָרֶאּךָ יו   ָקַרְבּתָ ּבְ
 

ַכזֵּב.אַ  ה ְיָי ֵקץ ַאל ּתְ  ּתָ
 

ח ֶרׁש ֵאָעֵזב. ָעֵזב: ַעד ָמַתי ּכַ  ְוָהָאֶרץ ּתֵ
 אהיה הפקר ועזוב כמו יער.

י ת ֲאנּוׁשִ  .(ב)ְרֵאה ר ֶגז ַמּכַ
 מכתי הכואבת.

י. ׁשִ י ַבּנֶ ְטׁשִ ִהּנָ ַמר ּבְ י: ְואו   ַרְבּתָ ֲאד ָני ִריֵבי ַנְפׁשִ
 אתה ה' הרב ריבי: עזבת אותי ושכחת אותי:ואני אומר, גם בתקופות בהן נראה כאילו 

ֲעתּוִתי.  ְרֵאה ר ב ּבִ
 

ל ָת ּכָ ּמו  ָתִתי: ֲעָדִתי.־ֲהׁשִ  ָרִאיָתה ְיָי ַעּוָ
 ראה ה' איך אויביי עושקים אותי:

י ֵמֵאיָמָתם.  רּוַח ָרְפָתה ּבִ
 

לּו ֲחָמָתם. ִעי ֶהעֱֹ י ְלַבּלְ ל ּכִ  ִנְקָמָתם:־ָרִאיָתה ּכָ
 

עֲ  ק ּתַ ה ָרחו  ת.ָלּמָ ָרם ַעזּו  ַדּבְ ד ּבְ  מו 
 

ת ָרזו  יב ּפְ ׁשִ ה או  ּמָ ׁשַ , ַהּנְ ם .(ג)ַנְמּתָ  :את־ז  ְוַאף ּגַ
 

ְדִחיָפָתם. י ּבִ ּתִ ַקׁשְ ּנו  ְמעּו ׁשֶ  ׁשָ
 

ָתם: .(ד)ּוְכֶיֶלק ָעָלה ֵעיָפָתם ַמְעּתָ ֶחְרּפָ  ׁשָ
 וכארבה, החשיכו את אור השמש.

ָנם. ַני ִמיגו  ֲחִחים ּבָ ְכבּו ׁשו   ׁשָ
 כפופים

                                                 
 )תהלים לא כד(. פירש"י מידה כנגד מידה. על יתר (א)
 פירש במצודה כאובה מאוד.ה שָׁ נוּ י אֲ תִ כָּ מַ וּ טו יח(  . ל' )ירמיהמכת אנושי (ב)
ָכהּ )זכריה ב ח(  . כ"שהנשמה אושיב פרזות (ג) תו  ַלִים ֵמר ב ָאָדם ּוְבֵהָמה ּבְ ב ְירּוׁשָ ׁשֵ ת ּתֵ ָרזו   .ּפְ
 .. ל' חושך )רש"י עמוס ד יג(עיפתם (ד)
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ָנם. או  ָאה ְמא ד ּגְ ֵביֶהם ּגָ ָנם: ְוׁשו  ְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיו   ש ִ
 

י ִבי ָיד ָמָטה ָסִתי ּכִ י ׁשו  יש ִ  .(א)ש ִ
 שמחי, את אויבתי הדורסת עלי, כי כוחי נפל.

ה. ל ַמּטָ או  ֶלת ַעד ׁשְ ּפֶ יָטה: ֻמׁשְ ם ְוִקיָמָתם ַהּבִ ְבּתָ  ׁשִ
 

ִנים. ּלּום ׁשָ ֵלם ׁשִ יֵבנּו ׁשָ  ֲהׁשִ
 בנו לירושלים בתום שנות הגלות.יהש

ִנים. או  ְ ם ִמׁשּ ִנים: ְות אַמר ֶאְפּדֵ ִרית ִראׁשו  י ָלֶהם ּבְ  ְוָזַכְרּתִ
 מהמון אויביהם.

י ָלמּול ׁשּור ְמַעּנַ ב א ּתָ  .(ב)ּתָ
 בוא, הסתכל על מה שקרה, והכרת אויבי.

ְגבּו ַחִיל מּול: ְוִאּוּוְיָך ָאמּול. (ג)ֵהם ש ָ יב ָלֶהם ּגְ ׁשִ  ּתָ
 האויבים התחזקו ועשו חיל, ובית מקדשך חרב ואומלל.

ֵלב. מּוס ּבְ ם ּכָ ַגּלֶה יו  ְקָרא ּתְ  ּתִ
 יום הגאולה הטמון בליבך.

ֵלב ל ּבְ ל ת ִלְפעו  י עו  ש ֵ ת .(ד)ּוְמַחּפְ ן ָלֶהם ְמִגּנַ ּתֵ  ֵלב:־ּתִ
 :תן להם דאבון לב והיועצים עלינו רעה.

ם ם ְלָלְכֵדם (ה)ּתַ ְקּפָ ְכִלית ּתָ  .ּתַ
 שים סוף וקץ לכוחם.

ִלי ְלַהֲעִמיֵדם. לּו ּבְ ִמיֵדם: ִיּפְ ַאף ְוַתׁשְ ְרּד ף ּבְ  ּתִ
 

ֲחִקים. ֲחִקים ְוׁשו  י ָתִמיד ּדו   ּכִ
 

ִקים. ָרְתָך ָאנּו ל א ְרחו  ים: ּוִמּתו  ֵרנּו ֵאּלֶה ַהֻחּקִ יֵבנּו ְוהו   ֲהׁשִ
 

 

                                                 
ְך, . ל' )ויקרא כה לה( כי בי יד מטה (א)  ל' נפילה.ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידו  ִעּמָ
 כריתם.פירש"י אֲאִמיַלם, . ל' )תהלים קיח י( מעני למול (ב)
ע. ל' )איוב ה יא( שגבו חיל (ג) ְגבּו ֶיׁשַ  .ְוק ְדִרים ש ָ
ְפָעלּון. ל' )תהלים נו ג( ומחפשי עולות לפעול בלב (ד) ל ת ּתִ ֵלב עו  , פירש"י בלבבכם אתם חורשים רעה לפעול ַאף־ּבְ

ל תהלים סד ז( עוול ונאמר )ת ּו עו  ש   .(, מחפשים וחוקרים בליבם עוול ומרמות )רד"קְיַחּפְ
י א תָ . וכן )ירמיה כז ח( םתֵ הָ במקום . תם (ה) ּמִ  .פרושו עד הכריתי אותם םַעד־ּתֻ
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 ט
ות המוזכרים בקינה זו הינם מקומות מושבותיהם של וכל המקומ ע"ס ראשי הפסוקים מפרשה ראשונה של מגילת איכה

 (.ושאר מפרשים )ערוגת הבושם (א)משמרות הכהנים

ן רו  ָ ֶלת ַהׁשּ ָבה ֲחַבּצֶ  .(ב)ֵאיָכה ָיׁשְ
 

ן. ֵאי ָארו  ש ְ י נו   ְוָדַמם ר ן ִמּפִ
 ושתק שיר הלויים, שהיו נושאי הארון במדבר.

ֵני ַאהֲ  ָתם ּכ ֲהִנים ּבְ ְמרו  ׁשְ  ר ן.ְוָנעּו ִמּמִ
 

ן ְמָסְרֵבי ָמרו  ִית ּבִ ִנְמַסר ַהּבַ ָיִריבנה ראשו :(ג)ּכְ  ְיהו 
 ובית המקדש נמסר לאויבינו בשבוע של משמר יהויריב המכונה "מסרביי" ומקום מושבם מירון:

ת ְסָפִרים ׁשֶ ה ְמֻחּמֶ כו  ִתְבּכֶ  .(ד)ּבָ
 

ִרים ּפֻ ם ַהּכִ יו  ַרג ּכ ֵהן ְוָנִביא ּבְ ֶנהֱֹ  .(ה)ּכְ
 

ְצִפיִריםְוַעל דָּ  ָרִחים ּכִ ֲחטּו ּפְ  .(ו)מו  ִנׁשְ
 פרחי כהונה כמו שעירי עיזים.

                                                 
; בתקופה  המשמרות סדורות כאן לפי סדרן בדברי הימים )דה"א כד( )כמו שגם כתב הראב"ן בפירושו על קינה זו( (א)

נה, כינוייהם ומקום האחרונה נתגלו בקיסריה שברי שיש עליהם כתובת המכילה את שמות כ"ד משמרות כהו
הרי בזמן הבית אמרו שאין שהרבה טוענים שלא בזמן הבית ישבו הכהנים במקומות אלה שהם בגליל, מושבותיהם. 

כהנים מצויים אצל אנשי הגליל )כדתנן בנדרים י"ח ע"ב אין אנשי הגליל מכירין את חרמי כהנים ופי' הר"ן שלא היו כ"כ 
הפייטן מקונן גם על ביטול העבודה בבית המקדש ע"י משמרות  .ולאחריה משנהכהנים ביניהם( אלא בתקופת חתימת ה

 הכהונה, גם על פיזור המשמרות ממקומות מושבותיהם בגליל.
 .חבויה בצל. כינוי לכנסת ישראל )שיר ב א( ודרשו במדרש חבצלת השרון (ב)
ן קרתה מסרביי מסר בייתא לשנאייא א"ר . בירושלמי תענית )פ"ד ה"ה( א"ר לוי יהויריב גברה מירובמסרבי מרון (ג)

ברכיה יהויריב יה הריב עם בניו על שמרו וסרבו בו. ופירושו, ר' לוי מפרש יהויריב, כך נקרא המשמר ע"ש גברא רבא 
; מירון, קרתה, זאת עיר מושב המשמר, וכינוי המשמר "מסרביי" דורש  שהוא אב המשמר, או שעמד בראשה בהיווסדה

יהויריב מירון מסרביי לאויבינו בשבוע שבו שימש אותו משמר. ור' ברכיה דרש את שלוש המילים ע"ש שהבית נמסר 
 מסרבי מרוןדרשה אחת, יה הריב עם בניו על שמרו )פי' מרדו( וסרבו לעובדו. ואין ספק כי כוונת הפייטן כאן כפולה, 

, ולפי הדרש בגין עוונותיהם של ישראל מירוןומקום מושבם מסרביי לפי הפשט בשבוע של משמר יהויריב, שכינויים 
בקמץ יש לפרשו ל' מרות ואדנות  ןרו  מָ , כטענת הרב שמואל קליין. ולפי הניקוד ןרו  מֵ  . וייתכן כי צ"לשמרו וסרבו בו

 )כפירש"י ר"ה דף י"ח ע"א ד"ה כחיילות של בית דוד(, פי' בעוון שסירבו באדנותו יתברך.
ויריב, כן איתא בירושלמי שם, וכן בערכין )דף י"א ע"ב(, בחורבן בית ראשון וכן ומ"ש שחרב הבית בשבוע של משמר יה

 בחורבן בית שני.
ע"ש שמרו וסרבו בו, אלא כך דרשו לאחר החורבן, כשם שדרשו את מסרביי וודאי אין כוונת חז"ל שהמשמר נקרא 

משמר דרשו אלא על כלל ישראל. . גם מה שדרשו "על שמרו וסרבו בו" לא על כהני אותו ידיעהו יהויריבהשמות 
בא להם על שסירבו בשלטון היוונים, וכפי שמוזכר בספר החשמונאים )ב א, יד לג( כהני מסרביי ולענ"ד נראה שהשם 

ת מסרבי סרבבית חשמונאי ממשמר יהויריב היו, וראיה לדבריי מצאתי בכך ששמו הקדום של ספר החשמונאים היה 
 .אל

 תורה או לישראל שניתנו להם ה' חמישה חומשי תורה.. כינוי למחומשת ספרים (ד)
. הוא הנביא זכריה, כ"ש במדרש איכה )על איכה ד ג( ז' עבירות עברו ישראל באותו כנהרג כהן ונביא ביום הכפורים (ה)

 .ושבת ויו"כ היהודיין ושפכו דם נקי וחיללו את השם וטימאו את העזרה הרגו כהן ונביא היום, 
 . שם במדרש איתי פרחי כהונה, שחט עילויה.ו פרחים כצפיריםועל דמו נשחט (ו)
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ִרים ִרים. ּכ ֲהֵני ִצּפו  ִצּפֳ קְיַדְעָיה  השני :(א)ְוָנדּו ּכְ   ָעמו 
 וגלו כציפור כהני משמר ידעיה, שמקום מושבם בציפורי:

ָטה. ָ ה ְמֻקׁשּ ּלָ ְלָתה ֵמַאְרָצּה ּכַ  ּגָ
 כינוי לכנס"י

ֲעו   הן ַמעְ ּבַ ִמּטָ ת ּוׁשְ רו   .(ב)ש ְ
 

ָפִטים ַעת ׁשְ ָטה. (ג)ּוְבַאְרּבַ ּפָ  ֻהׁשְ
 

ָטה: ֶמֶרת ַמְפׁשֵ ָטה. ִמׁשְ  ָחִרם שלישית  ּוֵמֶעְדָיּה ֻהְפׁשְ
 משמרת חרים שמקום מושבה במפשטה:

. ְתלו  ִנְפַרץ ּכָ ְממּו ּכְ ְרֵכי ֵהיָכל ּדָ  ּדַ
 

. ִתילו  ִנְקַרע ּפְ ִעיל ּכְ  ְוַהּמְ
 רעו.ובגדי כהונה נק

ּלו   ל ִמּתִ ּפַ ְך ְוֻהׁשְ  .(ד)ְוֻהּתַ
 וביהמ"ק הופל ארצה ממקומו הגבוה.

ָתה ּלו   . ּכ ֵהן ַעּיָ ִתילו  ְ ע ִרים תרביעי :(ה)ְוָנע ִמׁשּ  ש ְ
 וגלו ממקום שורשם כהני משמרת שעורים, שמקום מושבם עיתלו:

ֲחֵמי ֶלֶחם לו   .(ו)ָהיּו ַמְלִעיִבים ּבְ
 ה )ערוגת הבושם(.בת"ח הלוחמים מלחמתה של תור

א ָפר ס ָלָרֵעב ֶלֶחם. לּו ֲהלו  ִבּטְ  ּכְ
א ָפר ס ָלָרֵעב ַלְחְמָך.כשלא קיימו את דברי הנביא ישעיה )נח ז(   ֲהלו 

ִים ּוִמּלֶֶחם.  ְוָרֲעבּו ְוָצְמאּו ִמּמַ
 

ית ֶלֶחם י ַהּלֶֶחם. ִמּבֵ ּתֵ לּו ׁשְ ֻבּטְ ּיָהחמישית  :(ז)ּכְ  ַמְלּכִ
 חם מכהני משמר מלכיה, שמקום מושבם בבית לחם:כאשר בוטל קרבן שתי הל

                                                 
, הכינוי בימי בית עמוק;  , הוא שם המשמרידעיה] ידעיה עמוק צפורים. בירושלמי תענית )פ"ד ה"ה( כהני צפורים (א)

ן[. גם מקום מושבו[, ידע יה עצה עמוקה שבלבם והגלם כציפורין ]כן גרסת הירושלמי לפי פי' הראב" צפורים;  השני
 דרשה זאת נאמרה כלפי כלל ישראל, ולאו דווקא כלפי כהני משמר ידעיה.

העיר ציפורים מוזכרת בהרבה מקומות בחז"ל כמו בערכין )פ"ט מ"ו(. ובמדרש קהלת )ז( אמר בר קפרא לאנשי ציפורים 
 "אחינו בני ידעיה שמעו", עדות על מושבם של בני ידעיה בעיר.

. בפ"ה דאבות גלות ושמטהחר טוב )על תהלים נז ב( לא גלו ישראל עד שביטלו מעשרות. . במדרש שובעון מעשרות (ב)
 באה לעולם על שמיטת הארץ.

ה ָרָעה ָוֶדֶבר. כ"ש )יחזקאל יד כא( ובארבעת שפטים (ג) ָפַטי ָהָרִעים ֶחֶרב ְוָרָעב ְוַחּיָ ַעת ׁשְ  .ַאְרּבַ
ְך ָאְרָצה. ל' )שמות ט לג( והותך (ד) ּהַ ְוָתלּול. מקום גבוה, כמו )יחזקאל כז כב( לומת .ל א־ִנּתַ ב   .ַהר־ּגָ
. היתלוהנזכר בירושלמי נידה פ"א, ובתוספתא )נידה פ"א ה"ה( ובבבלי )נידה דף ט' ע"ב( נקרא  עיתלו. הוא עיתה לו (ה)

 וכו' והכשירה רבי לכהונה. היתלווהיה מקום של כהנים כ"ש )יבמות דף נ"ט ע"ב( מעשה בריבה אחת ב
ודרשו בחגיגה )דף י"ד ע"א( אלו בעלי תלמוד, ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי, . העוסקים בתורה שנ' )משלי ט ה( בלוחמי לחם (ו)

וכ"ש )שבת דף קי"ט ע"ב( אמר רב יהודה לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים שנ' )דה"ב לו טז( 
ַמְלֲאֵכי ָהלא ֱִֹהים ְהיּו ַמְלִעיִבים ּבְ ָבָריו ַוּיִ ִזים ּדְ  .ּובו 

. לדעת הרוב, היינו בית לחם שבגליל המוזכרת מבית לחם . לחם ביכורים הבא בשבועות )ויקרא כג יז(.שתי הלחם (ז)
 ביהושע )יט טו( ובירושלמי ריש מגילה.
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ת ֶסף ֶנְחּפָ ּכֶ ֵצא ֲהַדר א ם ּבַ  .(א)ַוּיֵ
 יצא הדרם של ישראל, שהיו יפים כיונה לבנה ככסף.

ת ,ּוְתמּורו   ּה ִחּפָ  .(ב)ֵאֶפר ר אׁשָ
 ובמקום הדר, ראשה מכוסה אפר.

ת ִנְכּבוּ  ת ,ְוֵנרו  ָרה ִנְכּפָ  .(ג)ּוְמנו 
 

עּו בְּ  ָפׁשְ ְדָפתּכְ ָדה יו  ִמיןששית  :(ד)ֶלֶחם ּוַפת. ִנְלּכְ  ִמּיָ
 כשלא נתנו לחם לעני, נלכדו כהני משמר מימין שמושבם ביודפת:

יבּו. ַמע ֵהׁשִ ה ְוִנׁשְ ר ַנֲעש ֶ  ָזְכָרה ְזַמן ֲאׁשֶ
 

ת ָאֵמן ל א ָאבוּ  ה ֲענו   .(ה)ְוַעּתָ
 

ׁש ש ָ   וּו.ְבעּו ְוָר ַלֲעָנה ָורו 
 

ץשביעית  ּו. ּכ ֲהֵני ֵעיְלבּו:ְוָהְלָעב (ו)ְוֻהְקצוּ   ַהּקו 
 וטולטלו מקצה לקצה וניתנו לביזיון כהני משמר הקוץ, שמושבם בעיילבו:

ִליל ֶזה   .לאֵֵחְטא ָחְטָאה ְוָאְמָרה ֶלאֱֹ
 

ָעה ֵזי לאֵ. (ז)ְוִהְלִעיָגה ְוִתְעּתְ חו   ּבְ
 

יֵזי לאֵ. ַמְרּגִ ָזה ּבְ ן ֻהְרּגָ  ֲעבּור ּכֵ
 

ן לאֵ. כְּ  עו  ֵצא ִמּמְ יֵאלַוּיֵ  ֲאִבּיָהשמינית  :(ח)ַפר ֻעזִּ
 יצאו מבית המקדש כהני משמר אביה, שמושבם כפר עוזיאל:

ִניָפה  ֵתֵבל. (ט)ֻטְמָאָתּה ֶהחֱֹ
 הרשיעה

 .(י)ֵבלו  ְוַנֲעָלה ַרב ַהח
 כינוי להקב"ה

                                                 
ה ַבכָּ . נמשלה כנס"י ליונה לבנה ככסף כ"ש )תהלים סח יד( אום בכסף נחפת (א) ָנה ֶנְחּפָ ְנֵפי יו   .ֶסףּכַ
ַחת ֵאֶפר. היפך מ"ש בנחמה )ישעיה סא ג( ותמורו אפר וכו' (ב) ֵאר ּתַ ן ּפְ ּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיו   .ָלש 
 . נהפכה ל' נכפה עליהם כגיגית )רש"י שמות יט יז(.ומנורה נכפת (ג)
י ע"ב( )זבחים דף ק" מנחם יודפאה. מקום מוזכר בדברי חז"ל כמו בערכין פ"ט מ"ו, ומשם רבי נלכדה יודפת (ד)

 . כבישת העיר יודפת ע"י אספיאנוס ביוסיפון פרק שבעים.מנחם יותפייהובירושלמי )סוכה פ"ד( נקרא 
ִנים . בספרי פר' האזינו עה"פ )דברים לב כ( זכרה זמן אשר נעשה ונשמע השיבו ועתה ענות אמן לא אבו (ה) ּבָ

ם,  םונשמע וכו' אל תקרי  עמדתם לפני הר סיני ואמרתם כל אשר דבר ה' נעשהל א־ֵאֻמן ּבָ ל א־ָאֵמן אלא  ל א־ֵאֻמן ּבָ
ם  שלא היו רוצים לענות אמן וכו'. ּבָ

ר ִהְקצּו, . ל' )ויקרא יד מא( והוקצו (ו) . מרמז למקום והולעבו. הקוץ. מרמז לשם המשמר, והוקצופי' הסירו. ֶהָעָפר ֲאׁשֶ
 .עיילבומושבו 

 (.לעב. ל' שחוק וליצנות )רד"ק שורש ותעתעה (ז)
 . אולי משם ר' יהושע בן עוזאה )יומא דף מ"ז ע"ב(.כפר עוזיאל (ח)
 ת"א תחייבון ופירש"י תרשיעו. ְול א־ַתֲחִניפּו ֶאת־ָהָאֶרץ. ל' )במדבר לה לג( טומאתה החניפה תבל (ט)
ִים. כינוי לקב"ה עלה"כ )תהלים קלו ו( רב החובל (י) ַקע ָהָאֶרץ ַעל־ַהּמָ  .ְלרו 
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ָאֵבל. (א)ְוָעָנן ֲאַבק ַרְגָליו  ּכְ
 רחיצה(, ומהו האבק, עננים.דל ונעילת הסנורגלי הקב"ה כביכול מלאים אבק כמו אבל )שאסור ב

ל ְרּבֵ כ ֲהֵני ַאְרֵבל(ב)ְוֵאין ִמְתּכַ  ֵיׁשּועַ תשיעית  :(ג). ּבְ
 ל:בואין לובשים בגדי כהונה כהני משמר ישוע שמושבם אר

ֵבית ְזבּול ַרש  ָצר ּבְ  .(ד)ָידו  ּפָ
 

ּבּול. ר ַהּמַ דו  י ּכְ ְבּתִ י ְכָלָיה ֻחּיַ  ּכִ
 

ית ְלִחּבּול  ְסאו  ֵהׁשִ  .(ה)ְוִנּבּולּכִ
 

בּול בּול. ּכ ֵהן ּכָ ַכְנָיהעשירית  :(ו)ְוָיָצא ְבֶכֶבל ּכָ  ׁשְ
 ויצאו כבולים בכבלים כהני משמר שכניה שמושבם כבול:

ל ְננּו ִקיָנה. הּ מָּ ־עַ ּכָ  קו 
 

י ִהְכִעיסּו ֶאת־ א.ּכִ  לאֵ ַקּנָ
 

א ָתם ִקּנָ י ָנָבל או  גו   .(ז)ּבְ
 

ֶמֶרת אֶ  ּה. ִמׁשְ ּנָ יבעשרה  תאח :(ח)ְלָקָנהְוָנְדָדה ִמּקִ  ֶאְלָיׁשִ
 וגלו ממקומם כהני משמר אלישיב, שמושבם קנה:

ם ַעִין ָצַפת. רו   ל א ַלּמָ
 עיניהם לא הביטו למרום )פי' לא כיוונו ליבם לשמים(.

ת  .(ט)ְוֶכֶסף ַעל ֶחֶרש  ִחּפָ
 וונות רעות(.והיו כמו כלי חרש המצופה כסף )פי' לא היה תוכם כברם, נראים צדיקים, ובליבם כ

ת.  ּוְבִחזּּוק מּוָסר ֻהְרּפָ
 ומחמת חוזק הייסורים, רפה כוחם )וי"מ רפו ידיהם מלהתחזק במוסר(.

                                                 
 לה"כ )נחום א ג(. .וענן אבק רגליו (א)
ְמִעיל ּבּוץ. ל' לבוש כמו )דה"א טו כז( מתכרבל (ב) ל ּבִ  .ְוָדִויד ְמֻכְרּבָ
)הושע י יד(, ממנה התנא נתאי הארבלי )אבות א(, כלי פשתן הארבליין )בראשית רבה פר' י"ט(,  ְרֵבאלאַ . היא רבלא (ג)

ה פי"ב(. נוכחות משמר ישוע בארבל מוזכרת בסדר סאה ארבלית )ירושלמי סוטה פ"א ה"ח(, כוש הארבלי )תוספתא פר
במזרח העיר. ולפי' יהושע בן נשרף הכהן אשר לארבאל עולם זוטא וז"ל ושכיב חזקיה ונקבר בארץ ישראל בגבעת 

אשר לכהני משמר ישוע, ארבאל , לכן יש לפרש דברי חז"ל בס"ע זוטא נשרףנקרא גם ישוע הראב"ן משמר 
 .המכונים נשרף

נ ה ָבִניִתיבית המקדש כ"ש )מ"א ח יג( . זבול (ד) ית ְזֻבל ָלךְ  ּבָ  .ּבֵ
ֶדךָ . ל' )ירמיה יד כא( כסאו השית לחבול ונבול (ה) א ְכבו  ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ ו. כינוי לבית כסאופי' הרד"ק אל תפילהו ארצה.  ַאל־ּתְ

 המקדש )רש"י שם(.
ה היה בכבול, כ"ש במדרש איכה )בובר( פר' ב', שלוש . מקום ידוע בדברי חז"ל )פסחים דף נ"א ע"א(. משמר כהונכבול (ו)

 ושיחין ומגדלה וצ"ע אם הוא המקום האמור במקרא כמו בספר יהושע )יט כז(. כבולעיירות במשמרות היו 
י ָנָבל ַאְכִעיֵסם. כ"ש )דברים לב כא( בגוי נבל אותם קנא (ז) גו  ל א־ָעם ּבְ  .ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ּבְ
פי' כהנים הגרים במקום שנקרא אלקנה, ממשמר אלישיב  אלישיב כהן אלקנהוף מס' סופרים . בסמשמרת אלקנה (ח)

, וכן הגרסה בפי' הראב"ן והוא מקום ידוע בגליל, קנההם, והרבה טוענים כי גם בקינתנו, גם במס' סופרים צ"ל 
 מוזכר בחיי יוסף בן מתתיהו. וצ"ע אם הוא המקום האמור בספר יהושע )יט כח(.

ְלִקים ְוֶלב־ָרע. ל' )משלי כו כג( סף על חרש חפתוכ (ט) ָפַתִים ּדו  ה ַעל־ָחֶרש  ש ְ ֶסף ִסיִגים ְמֻצּפֶ  .ּכֶ
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ת ַרס ְוִנְלּפַ  רחוּ שְׁ ים פַּ קִ יָ  שתים עשרה :(ב). ּכ ֵהן ְצָפת(א)ְוֶנהֱֹ
 ונהרסו ונהפכו כהני משמר פשחור, שמושבם בצפת:

ן ִמיַע ִנְלֵאיִתי ְטעו  ם ִהׁשְ רו   .(ג)ִמּמָ
 

ן עו  ּגָ ן ּוְבׁשִ רו  ִעּוָ ִני ּבְ  .(ד)ְוִהּכַ
 

ןּוָפַקד ָעַלי ֲעו    .(ה)ן נ ב ְוִגְבעו 
 

י ֶמֶרת ּבֵ ן. ִמׁשְ עו  ן תְוָנָעה ִמּמָ ה לש עשרהש :(ו)ּכ ֵהן ָמעו   ֻחּפָ
 וגלה מבית המקדש משמר חופה שמושבו בית מעון:

ַקד  ן ְוִנְכָאב.ע ל ָעו   (ז)ִנש ְ
 לי.מכאיב  עול עוונותי

ִלי ָאב. י ֲאנּוָנה ִמּבְ ְבּתִ הּוׁשַ  ּכְ
 ל' אבילות

ַצְפֵצף י ִמּלְ ַמְמּתִ ים ְוֻעג ָ  (ח)ְודו  ִמּנִ  ב.ּבְ
 ושתקתי מלשיר בכל כלי נגינה.

ָאה ָעַלי ִקיָנה ָבב (ט)ְוָנש ְ ֶמֶרת ֶיׁשֶ ְבָאב :(י)ִמׁשְ  ארבע עשרה ֶיׁשֶ
 

 ה.יָ ָר י הו  רֵ י מו  יַר בִּ ־אַ ִסּלָה ָכל
 

ה.ו  ר ִלי ֲעֵקַדת מְול א ִנְזכַּ   ִרּיָ
 

                                                 
ֵפת. ל' )רות ג ח( ונלפת (א) ּלָ  פי' נהפך. ַוּיִ
חּור. מקום מוזכר בירושלמי ראש השנה )פ"ב ה"א(. והמשמר השנים עשר נקרא צפת (ב) ׁשְ בימי בית שני )תוספתא  ּפַ

 )דה"א כד יב(. ָיִקיםש פ"ב( אבל בימי בית ראשון נקרא תענית רי
 .ִנְלֵאיִתי ְנש  א. כ"ש )ישעיה א יד( נלאיתי טעון (ג)
ן. כ"ש )דברים כח כח( והכני בעורון ובשגעון (ד) רו  ן ּוְבִעּוָ עו  ּגָ ׁשִ ָכה ה' ּבְ  .ַיּכְ
ר ֵהִמית הריגת הגבענים כ"ש )ש"ב כא א(  . וכןוגבעון. הריגת כהני נוב במצות שאול המלך )ש"א כב(. עוון נוב (ה) ַעל ֲאׁשֶ

ְבע ִנים ופירש"י כשהרג נוב עיר הכהנים המית מהגבעונים שבעה, שני חוטבי עצים ושני שואבי מים ושמש וחזן  ֶאת־ַהּגִ
 וסופר.

שות שתהא בית מעון . בירושלמי )ב"מ פ"ז( בני בית מעון משכימין ומעריבין, ושם )עירובין פ"ה( יכול אני לעבית מעון (ו)
מתעברת עם טבריא. כנישתא דמעון מוזכרת בתלמוד בבלי )שבת קל"ט ע"א, יבמות ס"ד ע"ב, ב"ק צ"ט ע"ב, חולין 
צ"ז ע"א, זבחים קי"ח ע"ב(. והיה להם א' מספרי התורה שבעזרה )אבות דרבי נתן נוסח שני פ' מ"ו(. והיו שם כהנים 

עונאה תרגם בכנישתהון דמעונא שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל כ"ש במדרש )בראשית רבה פר' פ'( יוסי מ
ובית המלך האזינו, עתיד הקב"ה ליטול את הכהנים ולהעמידן בדין ולומר להם למה לא יגעתם בתורה, לא הייתם 

ם לכהנים נהנים מכ"ד מתנות כהונה, ואינון אמרין ליה לא יהבין לן כלום, והקשיבו בית ישראל, למה לא הייתם נותני
כ"ד מתנות כהונה שכתבתי לכם בתורה, ואינון אמרין ליה על אילין דבי נשיאה דהוו נסבין כולא, בית המלך האזינו כי 

 לכם המשפט וכו' ועליכם מידת הדין נהפכת, שמע רבי וכעס, עכ"ל. משמע שהיו שם כהנים בימי רבי.
 ת"י היכמא דמסקד גבר ית בריה. נו  בְּ ־תאֶ  ישׁ ר אִ סֵּ יַ ר יְ שֶׁ אֲ כַּ . ל' ייסורין )דברים ח ה( נשקד (ז)
 פי' במצודה השמעת קול העופות.ף צֵ פְ צַ ן אֲ כֵּ . ל' )ישעיה לח י( מלצפצף (ח)
. תמוה למה שינה מדרכו בכל קינה זאת ולא החריז כאן. גם תמוה למה לא הזכיר את מקום מושב ונשאה עלי קינה (ט)

 המשמר.
נראית נכנס לעולם, כל ישבב )דה"א כד יג(. ומוזכר בדברי חז"ל בסוף מס' סוכה שם משמר ישבאב . משמרת ישבב (י)

השכנים הרעים לא קיבלו שכר חוץ מישבב שהוא שכנה של בלגה וקיבל שכר. ובמדרש משלי )משלי יג ה( ר' דוסתאי 
 .שיחיןהיה ב ישבב. מושב משמר ישבבמבני 
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 .(א)ֵמר ב ֶמֶרד ּוִמְרָיה
 

ֶמֶרת ַמַעְרָיה: ם ְוֶעְרָיה. ִמׁשְ ָגה ֵערו  ה ֻהּצָ ְלּגָ  חמש עשרה ּבִ
 הוצגה ערומה מבגדי כהונה משמרת בלגה, שמקום מושבה מעריה:

ִריכּו ַמֲעִנית. ים ְוֶהאֱֹ י ָחְרׁשּו ח ְרׁשִ ּבִ  ַעל ּגַ
 תלם המחרישה.

 ַלי ֶחֶרב ַוֲחִנית.ְוֵהִריקּו עָ 
 

ת ְוַתֲעִנית. מו  יִתי צו   ְוִהְרּבֵ
 

ְכִנית ר . ָיְצָאה ְיָוִנית:(ב)ּוִמּצּוַרת ּתָ  שש עשרה ִאּמֵ
 ומבית המקדש, יצא משמר אמר שמושבו יבנית או יוונית:

ֵלַח. ה ְוֵאין ָיד ׁשו  ְרש ָ  ּפֵ
 פרשה ידה לקבל עזרה, ואין מי שמושיט ידו לעזרה.

י ל א ֶהאֱֹ  חַ ּכִ לו  ם ְוׁשָ ּכֵ ַהׁשְ  .(ג)ִמיָנה ּבְ
 כי לא האמינה בנביאים ששלח ה' אליה כל בוקר.

ִרית ֶמַלח. ָתה ּבְ ּבָ  ְוֻהׁשְ
 ופסקו הקרבנות שנא' בהם "ברית מלח" )במדבר יח יט(.

ֶמן ְמֻמּלָח ר אׁש ַמְמָלח(ד)ְוֵאין ׁשֶ  שבע עשרה ֵחִזיר :(ה). ּבְ
 חזיר, שמושבם ממלח: ואין מושחים בשמן המשחה ראש כהני משמר

י ִפיהּו ָמַרת. יק הּוא ְיָי ּכִ  ַצּדִ
 מרדה.

ּה ָהעֳ ְוָער ד ּבָ  .(ו)ָרתּו ָערּו ַעד ַהְיסו 
 ואמר האויב "ערו ערו עד היסוד בה" והעיר נתרוקנה.

ַרת. י ְוִזְמָרת ִקיִנים ָעֶליָה ֶנחֱֹ מּור ָעזִּ  ּתְ
 נכתב. ובמקום לשיר "עזי וזמרת יה",

ֶמֶרת ִנְצַרתּוְבַקְצֵוי ֶארֶ  ץ :(ז)ץ ִנְזַרת. ִמׁשְ ּצֵ  שמונה עשרה ַהּפִ
 ופוזר בקצוות הארץ, משמר הפצץ שמושבו נצרת:

ִלי ל א ָעַרב.  ָקָראִתי ְלצּוִרי ְוקו 
 

עְ  ַער ּבַ י ַבּיַ ַנְנּתִ  .(ח)ַרבְוקו 
 .ֲעַרב ביערות ובמדבר

                                                 
ֵר . ל' מרידה כמו )דברים כא יח( ומריה (א) ן סו  ֶרהּבֵ  .ר ּומו 
ְבִנית. כינוי לביהמ"ק )יחזקאל מג י(. במחזור פאנו )שס"ג( וכן בכת"י מוסקוביץ גרס ומצורת תכנית (ב) . כינוי לבית ּתַ

ל מ ה ְבנו  ֶאתהמקדש כ"ש )דה"א כח יא(  ִויד ִלׁשְ ן ּדָ ּתֵ ְבִנית־ַוּיִ  .וגו' ָהאּוָלם ּתַ
ַלח ה' . ל' )ירמיה כה ד( בהשכם ושלוח (ג) םְוׁשָ ַמְעּתֶ ל ַח ְול א ׁשְ ם ְוׁשָ ּכֵ ִבִאים ַהׁשְ ל־ֲעָבָדיו ַהּנְ  .ֲאֵליֶכם ֶאת־ּכָ
 )שמות ל לה( ופירש"י מעורב יפה. ְמֻמּלָח. ל' שמן ממולח (ד)
 . י"א שהוא ממלא במדרש ב"ר פר' נ"ט שהיו כל תושבי המקום כהנים ממשפחת בית עלי.ממלח (ה)
ַער . ל' )בראשית כד כ( הערת (ו) הּ ַוּתְ ּדָ  .ּכַ
 . מקום בירושלמי ראש השנה )פ"א ה"א(.נצרת (ז)
ִלינוּ . ל' )ישעיה כא יג( ביער בערב (ח) ְעַרב ּתָ ַער ּבַ ּיַ  פי' במצודה חרבו הערים לכן ילינו ביער. ּבַ



 77 לשחרית של תשעה באבקינות 

ַמֲעָרב. ֵלק ּבְ  ְוָכָבה ֵנר ַהּדו 
 פ"ו מ"א(. נר מערבי שהיה דולק תמיד )תמיד

ַתְחָיה :(א)ֲעָרב ְוֵריַח ל א ָעַרב. ֵמֲאָכָלה  תשע עשרה ּפְ
ֵרב של הקרבנות ממשמר פתחיה היושב באכלה ערב:  ולא עלה ריח עָּ

ה. ֳאִנּיָ י ּכָ י ֻהְסַעְרּתִ  ְרֵאה ּכִ
 

ה. ה ַוֲאִנּיָ ַתֲאִנּיָ  ּבְ
 בצער ויללה.

ּצ אן ָלֶטַבח ְמנּוָיה.  ַוֲעָדִתי ּכַ
 

ל נּוִנּיָה(ב)ָיהְוָנָעה ֵמֲחנוּ   עשרים ְיֶחְזֵקאל :(ג). ִמְגּדַ
 וגלה מירושלים משמר יחזקאל שמושבו מגדל נוניא:

י ְבַצֲחָנה. י ִנְזַהְמּתִ ְמעּו ּכִ  ׁשָ
 בריחו הרע של החטא.

ה. ִחּנָ י ּתְ  ְוָסַתם ֶמּנִ
 

 ְול א ָנַתן ִלי ַרֲחִמים ַוֲחִניָנה.
 

ְרַית ָחָנה חֲ (ד)ּוִמּקִ ַפר יו   עשרים ואחת ָיִכין :(ה)ָנה. ָנָעה ּכְ
 ומירושלים יצאו כהני משמר יכין, שמושבם כפר יוחנה:

ְבָיה. ִ י ָיָצאִתי ַבׁשּ ְמעּו ּכִ  ׁשָ
 

בּוָיה ם ׁשְ ת ָמרו  ְרָפה ּדָ  .(ו)ְוִנש ְ
 

ה ְוַעְרּבּוְבָיה. ּמָ י ְלׁשַ ּתִ  ְוהּוׁשַ
 לשממה

ה: ִבּיָ ית חו  ְלָתה ּבֵ ר ֲחבּוָיה. ּגָ מּולעשרים וש ּוֵמַהְסּתֵ  תים ּגָ
 חוביה:גמול שמושבם בית וממקום מחסה, גלו כהני משמר 

ִמין מּוִני ַהּדָ א ָרַעת ש ָ בו   .(ז)ּתָ
 תבוא לפניך רעת אויבי אשר חתכו אותי נתחים נתחים.

ֵמִמין. ָעַרי ׁשו  תּו ׁשְ  ְוׁשָ
 

                                                 
 . שם מקום בפסחים )דף ע"ב ע"א( ]כגרסת הגהת דקדוקי סופרים[.מאכלה ערב (א)
 לז טז, ר"ה דף ל"א ע"א(.. מקום בירושלים )ירמיה חנויה (ב)
. שם מקום בפסחים )דף מ"ו ע"א( כדי שילך אדם ממגדל נוניא לטבריא. ונראה כי גם מגדל סתם לפעמים מגדל נוניה (ג)

כיוונו למגדל נוניא, כמו בירושלמי )עירובין פ"ד ה"ג( והן שהיו ד' אמות אוכלות מתחום טבריא ומתחום מגדלא. ונראה 
 .מגדלההיו כבול ושיחין ובמשמרות ה )בובר( פר' ב', שלוש עיירות שהיא מגדלה במדרש איכ

 )ישעיה כט א(. ירושלים. ִקְרַית ָחָנה ָדִוד (ד)
. לפי רוב המפרשים היינו כפר חנניה המוזכר בחז"ל )שביעית פ"ט מ"ב, אבות פ"ג, שבת דף ק"כ ע"ב, ב"מ כפר יוחנה (ה)

 רוז.דף ע"ד ע"א(, אלא שהפך אותיות השם לצורך הח
ִבי. כינוי לתורה שנא' )תהלים סח יט( דת מרום שבויה (ו) ֶ ִביָת ׁשּ ם ׁשָ רו  ודרשו במדרש תהלים זה משה שנא'  ָעִליָת ַלּמָ

 ומשה עלה אל הלאהים.
ִמין. ל' )דניאל ב ה( הדמין (ז) ְתַעְבדּון ַהּדָ  .ּתִ
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ר ָיִמין. יב ָאחו   ְוֵהׁשִ
 והקב"ה השיב אחור יד ימינו ולא בא לישועתי.

ן ןּוַבֲעו   תו  ּנְ ן :(ב)ַצְלִמין (א)ְצָלִמין. ָנָעה ּגִ תו  ּנְ ָלָיה ּגִ  עשרים ושלוש ּדְ
 מחמת עוון עבודה זרה, גלו כהני משמר גינתון, שמקומם בצלמין:

א ַתְמִריחַ  בו  ְזִריַח. .(ג)ּתָ י ּתַ ּכִ  ְוָחׁשְ
 תבוא לרפא אותנו

ֵתינּו ַתְפִריַח. א ַעְצמו  ׁשֶ  ְוַכּדֶ
 

ֵתינוּ ְוֵריַח  ִריַח. ִמְנחו  ֶקֶדם ּתָ  ּכְ
 

ֲאִריַח. ׁשּוֵלי ֲחַמת ֲאִריחַ  ְלָחְנָך ּתַ ֻ  ְזָיהעשרים וארבע ַמעַ  :(ד)ּוִמׁשּ
 אריח:ובחמת שולי ועל שולחנך תארח, כהני משמר מעזיה, שמושבם ב

 
 

 עם תי"ו האית"ן. אםאלא שהקדים בראש כל אות ואות מלת  א"בע"ס י 

ְרָים ע לְ  ים ּפִ ִחיםִאם ּת אַכְלָנה ָנׁשִ  .(ה)ֵלי ִטּפֻ
 

 ַאְלַלי ִלי:
 

דּוִדים ְטָפִחים ְטָפִחים. ת ַיְלֵדיֶהן ַהּמְ ים ַרֲחָמִנּיו  ְלָנה ָנׁשִ ֵ ַבׁשּ  ִאם ּתְ
 

 אללי לי:
 

ְרִחים ְרָנה ְלסּוִסים ּפו  ׁשַ ם ְוִתּקָ ַאת ר אׁשָ ְזָנה ּפְ ּג   .(ו)ִאם ּתִ
 

 אללי לי:
 

                                                 
 )דה"א כד יח(. דליהוי בית ראשון נקרא . שם המשמר העשרים ושלושה בימי בית שני )נחמיה יב טז(, ובימגנתון (א)
, צלמין. מקום מוזכר במשנה )כלאים ד ט, יבמות טז ו( לפי נוסח הרמב"ם. בתוספתא )פרה פ"ט ה"א( יורדת הצלמין (ב)

 פי' נחל היורד מצלמין.
ִחין ְוֶיִחי. ל' )ישעיה לח כא( תמריח (ג) ְ  .ְוִיְמְרחּו ַעל־ַהׁשּ
. וי"א כי קרא למשמר מעזיה שוליים, כיון שהוא המשמר האחרון. וי"מ ע"פ חמתם ליד . נר' כי הוא מקושולי חמת (ד)

. מקום מוזכר חמת. יבבִ יל סָ עִ מְּ י הַ לֵ וּ ל־שׁ עַ ילקו"ש ישעיה רמז ת"ד אין שוליו אלא כהנים שנא' )שמות כח לד( 
ת דף ק"ט ע"א, ערובין דף ס"א )מגילה דף ב' ע"ב, שב חמתןבירושלמי )מגילה פ"א ה"א( כגון ההיא חמת, ואולי היא 

 . מקום מוזכר בתוספתא דכלאים )פ"א( ובספרי )פר' בלק(.אריחע"א, תוספתא טהרות פ"ו ופ"ז(. 
יִתי א ְיִבי ִכּלָם. ל' )איכה ב כב( עוללי טפוחים (ה) י ְוִרּבִ ְחּתִ ר־ִטּפַ . בא"ר )על איכה יהן המדודים טפחים טפחיםדיל .ֲאׁשֶ

סף שמת והניח בן קטן לאמו והיתה ממדדת אותו בטפחים ונותנת משקלו זהב לשמים בכל שנה ב כ( מעשה בדואג בן יו
 הּכ   תָּ לְ לַ י עו  מִ לְ ושנה, וכיון שהקיפה מצודה בירושלים, טבחתו אמו בידה ואכלתו והיה ירמיה מקונן לפני המקום ואומר 

ִחים ְרָים ע ְלֵלי ִטּפֻ ים ּפִ  .יאבִ נָ ן וְ הֵ ה' ּכ   שׁ דַּ קְ מִ ג בְּ ֵר הָ יֵ ־םאִ יבתו ורוח הקדש מש ִאם־ּת אַכְלָנה ָנׁשִ
ואותן נשים שלא גזרו את . ותקשרנה לסוסים פורחיםגזרו את שערות הנשים לבזותן.  .אם תגוזנה פאת ראשם (ו)

בא"ר )על איכה ב י( קשרו שערן בזנבי סוסיהן והיו מריצין אותן מירושלים שערן, קשרו אותן בשערן לסוס מהיר, כ"ש 
היו מריצין לוד, ושם )על איכה א טז( אראה בנחמה אם לא ראיתיה שקשרו שערותיה בזנבי סוסיהם של ערביים ו ועד

 לה מירושלים ועד לוד.
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ִצמְ  ֵנק ְלֵחְך ּבְ ן יו  ק ְלׁשו  ְדּבַ ן ְצִחיִחיםִאם ּתִ  .(א)או 
 

 אללי לי:

ה ְמָנה ְרִחים. (ב)ִאם ּתֵ ֵנינּו צו  ל ֶאת־ּבָ ֵ ִאי ּוְנַבׁשּ ת זו  ּבו   זו  ְלֻעּמַ
 הצועקים.

 אללי לי:

ח ְנָתִחים ִני ְבֵנְך ְוהּוא ָחבּוי ְמֻנּתָ ַעְדָנה זו  ְלזו  ּתְ ּוָ  .(ג)ִאם ּתִ
 הצועקים.

 אללי לי:
 

ת ר ָאבו  ש ַ ְזִמין ּבְ יִחים ִאם ּתַ ת ְוׁשִ ְמָערו  ִנים ּבִ  .(ד)ַלּבָ
 

 אללי לי:
 

ִחים ת ֶאל ֵחיק ִאּמ ָתם ִנְתּפָ נו  ְבָנה ַהּבָ ֻחּיַ  .(ה)ִאם ּתְ
 האם חייבות מיתה היו אותן בנות צעירות שמתו נפוחות רעב בחיק אימן.

 אללי לי:
 

ְרח ְלִלים ּבִ ת עו  ט ְסָנה רּוחו  פּוִחים.ו  ִאם ּתָ ת ִקְרָיה ּתְ  בו 
 חי רעב.נפו

 אללי לי:
 

ִחים ִנים ׁשָ ַדִים ְוֵאם ַעל ּבָ ּכּול ַרַחם ְוִצּמּוק ׁשָ ׁשִ ְרָנה ּבְ ַיּקֵ  .(ו)ִאם ּתְ
 .איבדו נשים פרי בטנן, לא הצליחו להניק את היילודים, ומתו האמהות יחד עם הבניםרק מעט שרדו כאשר 

 אללי לי:
 

ים בַּ  ת ָמִגּנִ ֶנה ֵמאו  מו  ְלָנה ׁשְ ׁשַ ּכָ  .(ז)ֲעַרב ֲאלּוִחיםִאם ּתִ
 .נכשלו ונכרתו במדינת ערב, שמונה מאות אנשי חיל נושאי מגן

 אללי לי:
 

ת ְנפּוִחים. דו  ִמיֵני ְמלּוִחים ְונו  ֻלַהְטָנה רּוָחם ּבְ  ִאם ּתְ
 רוחם, כאשר ישמעאלים נתנו להם לאכול מלוחים ובמקום מים נתנו להם נודות נפוחים אוויר.נשרפה 

 אללי לי:
 

ִחיםִאם  ּפָ ָרה ַעד ֶאָחד ַלּמַ ָאה ֲעש ָ ַעְטָנה ֵמֶאֶלף ֵמָאה ּוִמּמֵ ּמָ  .(ח)ּתִ
 לאכזבתנו.

 אללי לי:
 

ָרִחים ִנים ֶאֶלף ּכ ֲהִנים ּפְ מו  ְסָנה ְלָמַסְך ֵהיָכל ׁשְ נ   .(ט)ִאם ּתָ
 לגג

 אללי לי:

תָ  ל־או  ם ּכָ ַרְפָנה ׁשָ ָ ש ּ ָפשׁ  ןִאם ּתִ ִצים ַהּנְ קו  ת ּכְ  .(י)ּוִחיםסכְּ ו 
 

 אללי לי:
 

                                                 
ָמא. כ"ש )איכה ד ד( תדבק לשון יונק לחך בצמאון (א) ּצָ ֵנק ֶאל־ִחּכו  ּבַ ן יו  ַבק ְלׁשו  . ל' יובש )מצודה יחזקאל צחיחים. ּדָ

 כד ז(.
ל־ָהִעיר. ל' )רות א יט( מנהאם תהו (ב) ה ם ּכָ  .ַוּתֵ
ה ַהזּ את ָאְמָרה ֵאַלי . כ"ש )מ"ב ו כח( תני בנך והוא חבוי מנותח נתחים (ג) ָ ְך ַוּת אֶמר ָהִאׁשּ ֶלְך ַמה־ּלָ ַוּי אֶמר ָלּה ַהּמֶ

נִ  ל ֶאת־ּבְ ֵ ַבׁשּ ִני נ אַכל ָמָחר ַוּנְ ם ְוֶאת־ּבְ ֵנְך ְונ אְכֶלּנּו ַהּיו  ִני ֶאת־ּבְ ֵנְך ּתְ ִני ֶאת־ּבְ ם ָהַאֵחר ּתְ ּיו  י ַוּנ אְכֵלהּו ָוא ַמר ֵאֶליָה ּבַ
ָנהּ  יא ֶאת־ּבְ ְחּבִ . ובפסיקתא רבתי, מי שהיה שומע סבור שהטמינה אותו חי, מנין )דלאו הכי אלא כבר ְונ אְכֶלּנּו ַוּתַ

ֵנְך ְונ אְכֶלּנּו שחוט היה( שנא'  ִני ֶאת־ּבְ  ן כתיב כאן מכלל שהיה שחוט ומבושל.ונשחטנו איָוא ַמר ֵאֶליָה ּתְ
. בא"ר )על איכה א טז( פעם אחת היו יושבין חבואים מפני אויבים אם תזמין בשר אבות לבנים במערות ושיחים (ד)

במערה ואין להם סעד נפש, שלחו אחד להביא הרוג אחד לאוכלו, והביא להם ואכלוהו, אחד שאל למביאו, מה סימן 
 לוני היה, הכיר בו שהיה אביו ואמר וי ליה לההוא גברא דמן בשרא דאבוי אכל.היה עליו, אמר לו דבר פ

 . כמו נפוחים וכ"ש תפח הבצק )פסחים ג ד(.נתפחים, תפוחים (ה)
ז. ל' )ישעיה יג יב( אם תיקרנה (ו) ׁש ִמּפָ נו  ִקיר אֱֹ . כ"ש )הושע ט יד( בשכול רחם וצמוק שדים פי' לא יימצא אדם. או 

ן־ָלֶהם ֶרֶחם ַדִים צ ְמִקים ּתֶ יל ְוׁשָ ּכִ י. מתים ל' )משלי ב יח( שחים. ַמׁשְ ָחה ֶאל ּכִ יָתהּ ־ׁשָ  .ָמֶות ּבֵ
. בא"ר )על איכה ב ב( שמונים אלף פרחי כהונה ובידם שמונים אלף מגיני זהב בקעו חיילותיו של שמונה מאות מגנים (ז)

נודות מנופחות וכו' מן דאכלו נסיב כל חד וחד זיקא נבוכדנצר והלכו להם אצל ישמעאלים, והוציאו להם מיני מלוחים ו
. אלוחים .שמונה מאותויהיב ליה בפומיה והוה רוחא עליל בכריסיה ובקע ליה. וכנראה לפני הפייטן עמדה הגרסה 

ם־ֶאָחדנכרתים כמו )תהלים יד ג(  ב ֵאין ּגַ ה־טו  ָלחּו ֵאין ע ש ֵ ו ֶנאֱֹ  .ַהּכ ל ָסר ַיְחּדָ
ִאיר . כ"ש )עמוס ה ג( וממאה עשרהתמעטנה מאלף מאה  (ח) ׁשְ ֵצאת ֵמָאה ּתַ ִאיר ֵמָאה ְוַהּיו  ׁשְ ָהִעיר ַהּי ֵצאת ֶאֶלף ּתַ

ָרה ח־ָנֶפשׁ . ל' )איוב יא כ( למפחים .ֲעש ָ  ל' אכזבה. ְוִתְקָוָתם ַמּפַ
י כהונה פרחוכו'. בתענית )דף כ"ט ע"א( בזמן שחרב הבית נתקבצו כיתות כיתות של אם תנוסנה למסך היכל  (ט)

ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו רבש"ע הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנין יהיו מפתחות מסורות 
ַרש  ָעָנן ְלָמָסךְ . פי' לגג ל' )תהלים קה לט( למסךלך וזרקום כלפי מעלה, ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתם מהם.   .ּפָ

 וצים כרותים ויבשים ואין בהם תועלת אלא שריפה )ביצה דף ל' ע"א(.)ישעיה לג יב(. ק קוצים כסוחים (י)
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ִנים ֶאֶלף ּכ ֲהִנים  מו  ם ָנִקי ׁשְ ָעַרְפָנה ַעל ּדַ  .(א)ְמׁשּוִחיםִאם ּתֵ
 דם זכריה הנביא

 אללי לי:
 

ְחָנה ּפַ יִחים (ב)ִאם ּתִ ת ש ִ נּובו  ִרים ֵמֵריַח ּתְ ת ְמֻדּקָ  .(ג)ְנָפׁשו 
 

 אללי לי:
 

ֵחי ין מו  ָעה ַקּבִ ׁשְ ַבְרָנה ַעל ֶאֶבן ַאַחת ּתִ ּצָ ִחים ִאם ּתִ  .(ד)ְיָלִדים ֻמּנָ
 

 אללי לי:
 

ָכה ַאַחת ְמתּוִחים ו  ְנִקים ַעל ש  ת יו  ל ׁש ֵמאו  ַקְעָנה ׁשְ  .(ה)ִאם ּתֻ
 על ענף אחד                                                                                    ל' תלייה

 אללי לי:
 

ת ַוֲעֻנּגו   ָרֶאיָנה ַרּכו  ִחים.ִאם ּתֵ ּבָ ת ַעל ַיד ַרב ַהּטַ בּולו   ת ּכְ
 כינוי לנבוזראדן )מ"ב כה ח(

 אללי לי:
 

ִים ַפּתַ ין ׁשְ ַכְבָנה ּבֵ ָ ׁשּ ִחים. (ו)ִאם ּתִ ּבָ ת ְמָלִכים ְמׁשֻ נו   ּבְ
 בין תחומי השדותעונינה ת

 אללי לי:
 

ן ְצִחיִחים. ִצְמאו  חּוִרים ּבְ ת ְוַהּבַ תּולו  ְפָנה ַהּבְ ְתַעּלַ  ִאם ּתִ
 

 ללי לי:א

 .(ז)ְורּוַח ַהּק ֶדׁש ְלמּוָלם ַמְרִעים
 עונה ברעם

ֵכַני ָהָרִעים. ל־ׁשְ י ַעל ּכָ  הו 
 

ִדיִעים. ֻהְקָרָאם מו  ֶ  ַמה־ׁשּ
 

ִדיִעים. ּו ל א מו  ר ָעש   ְוֵאת ֲאׁשֶ
 

ִמיִעים. ְרָים ַמׁשְ ים ּפִ  ִאם ּת אַכְלָנה ָנׁשִ
 

ׁש ֲאד ָני ּכ ֵהן ְוָנִבי ִמְקּדַ ִמיִעים:ִאם ֵיָהֵרג ּבְ  א ל א ַמׁשְ
 

 

                                                 
. בא"ר )על איכה ד יג( א"ל מה טיבו של דם זה, א"ל כהן משוחיםאם תערפנה על דם נקי שמונים אלף כהנים  (א)

 ונביא ודיין היה לנו וכו' ועמדנו עליו והרגנוהו, מיד הביא שמונים אלף פרחי כהונה ושחטן עליו וכו'.
 . ל' תיפח רוחיה דההוא רשיעה )סוטה דף ל"א ע"א(.תפחנה (ב)
ָדי. ל' )איכה ד ט( מדוקרים מריח תנובות שיחים (ג) נּוב ת ש ָ ִרים ִמּתְ ופירש"י חללי רעב היו נפוחים מריח  ָיֻזבּו ְמֻדּקָ

כריסן נבקעת. ובא"ר תנובות השדה שהיו האויבים צולים בשר על העשבים חוץ לחומה והריח נכנס לתוך נפוחי הרעב ו
שם בחורבן ראשון היו מתים מריח עוכבניים )מין פירות שריחן נודף מאוד והיו האויבים מביאים אותם חוץ לחומה 

 וריחן היה נודף ונכנס לתוך נפוחי רעב וכריסן נבקעת(.
מצאו על אבן אחת, . בגיטין )דף נ"ח ע"א( אמר רב אסי ארבעה קבין מוח נתצברנה על אבן אחת תשעה קבין וכו' (ד)

 ובירושלמי )תענית פ"ד ה"ה( אמרו מוחי תינוקות. עולא אמר תשעת קבין.
ָתם. ל' )במדבר כה ד( תוקענה (ה) ַקע או  ֵעץ בא"ר )על איכה ה יג(  שלוש מאות יונקים על שוכה אחת.. ְוהו  ּוְנָעִרים ּבָ

לוּ  ׁשָ  שוכה אחת.אמר ר' יהושע בן לוי שלש מאות תינוקות נמצאו חרוזים ב ּכָ
ִים. ל' )תהלים סח יד( אם תשכבנה בין שפתים (ו) ַפּתָ ין ׁשְ בּון ּבֵ ּכְ ׁשְ  .ִאם־ּתִ
ַלְלּתָ ּכ ה ִאם־ּת אַכְלָנהוכו'. בא"ר )על איכה ב כ( והיה ירמיה מקונן לפני המקום ואומר  ורוח הקודש (ז) ים  ְלִמי עו  ָנׁשִ

ִחים ְרָים ע ְלֵלי ִטּפֻ  .יאבִ נָ ן וְ הֵ ה' ּכ   שׁ דַּ קְ מִ ג בְּ רֵ הָ יֵ ־םאִ ורוח הקדש משיבתו  ּפִ
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 יא
הנדרשת על מות יאשיהו באיכה רבתא ובפירוש  איכה יועםבראשי הפסוקים של פרשת  א"בע"ס 

 .הקלירואמר שיסדה  ל'ו כ'ואות  ד'המיוחס לרש"י בדה"ב סי' ל"ה העתיק מן הקינה הזאת אות 

ְננּו ֵמֵאיָליו ִלי קו   .(א)ֵאיָכה אֱֹ
 שרי יהודה.

נָ  ֶנה ׁשָ מו  ן־ׁשְ ׁש ֵמֵאָליוּבֶ  .(ב)ה ֵהֵחל ִלְדרו 
 מעצמו.

ָעְבָרם ָחנּו ָעָליו ֵני ָחם ּבְ  .(ג)ּבְ
 פרעה וחילו

ּגּוי ִמְפָעָליו: ר לו  ש ִ  ְול א ֻהְזּכַ
 לא הוזכר לו זכות מעשיו הטובים הרבים:

ר. ר ָקמּו ִלְגּדו  ָלִכים ֲאׁשֶ ָכל־ַהּמְ ם ּבְ  ּגַ
 

ר ת ֲאִביְגדו  הּו ִמימו  מו   .(ד)ל א ָקם ּכָ
 משה.

ַבק ּבו  ֲעו   ר.ּדָ  ן ֵליָצֵני ַהּדו 
 

ר מּו ִלְסּדו  זּוָזה ש ָ ֶלת ְוַהּמְ ר ַאַחר ַהּדֶ  :(ה)ֲאׁשֶ
 

ר יחו  ְכִלים ֶזַרע ׁשִ  .(ו)ָהאו 
 המצרים האוכלים את התבואה הגדלה ליד הנילוס.

ְתמו   ר. (ז)ּכִ חו  ְ ֲחמּו ִמׁשּ ב ּפִ  ַהּטו 
 מים.את מראה פניו היפה כמו זהב, השחירו כמו פח

ל ָעו   ְגּדַ ר.ַוּיִ יב ָיִמין ָאחו   ן ְוֵהׁשִ
 והקב"ה משך יד ימינו אחורה.

ר ַלח ָידו  ִמן־ַהחו  ד ל א ׁשָ  :(ח)ְועו 
 ולא שלח ידו להושיע לו:

                                                 
. ייתכן כי יש כאן משחק מילים בין (מ"ב כד טו) ץֶר אָ י הָ ילֵ אֵ ְוֵאת . ל' שרים כמו מאיליו. ל' יללה ובכי )יואל א ח(. אלי (א)

ֵתיֶהם עַ שי"ן ימנית לשי"ן שמאלית שנא' )דה"ב לה כה(  ִקינו  ת ּבְ רו  ָ ִרים ְוַהׁשּ ָ הוּ ַוּי אְמרּו ַהׁשּ ּיָ  .ל י אׁשִ
הּו ְבָמְלכו  וכו'. כ"ש )מ"ב כא א( בן שמונה שנה  (ב) ּיָ ָנה י אׁשִ מ ֶנה ׁשָ ן־ׁשְ ֵעיֵני ה'וכו'  ּבֶ ר ּבְ ׁשָ ַעש  ַהּיָ . ונראה כי כוונת ַוּיַ

ֶדּנּו ַנַער ֵהֵחל ִלְדרהפייטן בן ח' במלכותו כ"ש )דה"ב לד ג(  ִנים ְלָמְלכו  ְוהּוא עו  ֶנה ׁשָ מו  ִויד ָאִביו ּוִבׁשְ ׁש ֵללא ֵהי ּדָ ו 
ִנים ְלָמְלכו  הרד"ק בד"ה פי' )אבל  ֶנה ׁשָ מו  באותה שנה עצמה שמלך שהיתה שמינית לו, ופירושו מתאים מאוד עם  ּוִבׁשְ

 .(דברי הפייטן כאן

ָיָמיו ָעָלה ַפְרע ה ְנכ ה ֶמֶלְך־ִמְצַרִים. כ"ש )מ"ב כג כט( בני חם בעברם חנו עליו (ג)  שׁ וּ ם כּ י חָ נֵ בְ וּ שית י ו( ונא' )ברא ּבְ
 .ןעַ נָ כְ ט וּ פוּ ם וּ יִ ַר צְ מִ וּ 

ְוָכמ הּו ל א־ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך וגו' ְוַאֲחָריו ל א־ָקם . כ"ש )מ"ב כג כה( גם בכל המלכים אשר קמו לגדור לא קם כמוהו (ד)
מ הוּ  ר .ּכָ  פרצותיהן של ישראל. גדר)דה"א ד יח(. כינוי למשה רבנו כ"ש במגילה )דף י"ג ע"א( ש ֲאִבי ְגדו 

. במדרש איכה )על איכה א יח( ולא היה יודע יאשיהו שכל דבק בו עון ליצני הדור אשר אחר הדלת והמזוזה וכו' (ה)
דורו היו עובדין עבודה זרה, ליצוני הדור מה היו עושין, חצי צורה בדלת זו, וחצי צורה בלדת זו, והיה משלח ב' תלמידי 

 הם, והיו נכנסין ולא היו מוצאין כלום וכו'.חכמים לבער צורה מבתי
ר. תבואה הגדלה ליד הנילוס, כ"ש )ישעיה כג ג( זרע שיחור (ו) ח ר ְקִציר ְיאו   .ֶזַרע ׁשִ
י ִמְבַטִחי . זהב כ"ש )איוב לא כד( כתמו (ז) ֶתם ָאַמְרּתִ ְסִלי ְוַלּכֶ י ָזָהב ּכִ ְמּתִ כפירוש רש"י ורלב"ג. כינה את יאשיהו ִאם־ש ַ

ֶנא, כמדרש חז"ל עה"פ )איכה ד א( כתםך המל ֶתם ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִיׁשְ ב ַהּכֶ  .ַהּטו 
ַלח ָידו  ִמן־ַהח ר. ל' )שיר ה ד( לא שלח ידו מן החור (ח) ִדי ׁשָ  ונדרש על הגאולה )בימי כורש( במדרש רבה. ּדו 
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ת ְלָהִקים. ָנם ּדָ  ַזּכּו ֲאָמָריו ּכְ
 כאשר אמר והחליט להקים את התורה.

ר ל א־ָיִקים ָארּור ֲאׁשֶ תו  ּבְ ע ֶאְמַרָ ּצַ  .(א)ּבִ
 קרע בגדו כאשר קרא בספר תורה "ארור אשר לא יקים וגו'" )דברים כז כו(.

ִקים. ִנֲאצּו ְרחו  ֳארו  ּכְ ְך ּתָ  ָחׁשַ
 המצרים.

ים: ֲאֵסי ָדת ְוֻחּקִ ֶבַצע מו   ּבְ
 בחטא רשעי ישראל:

ְלחו  ַמְלָאךְ  ׁשָ ִבים ֵרִעים ִנְקְראּו, ּכְ  .(ב)טו 
ים, ופרעה שלח מלא  ך ליאשיהו.יאשיהו ופרעה היו ֵרע 

ָאךְ  ם ְלַתּלְ י ָוָלְך ַהּיו   .(ג)ַמה־ּלִ
 מה מריבה יש בינינו, ולמה ָאֵצר לך?"

ָאְך. ַמּלְ ִמים ּבְ  ְיֵדי ַעם ָהָאֶרץ ּדָ
 ולמה צבאותיי ימלאו את ידיהם מדם בני עמך?

ֵני ִפְלָאךְ  ִבְצִעי ֶאת־ּפְ ָעֵנׁש ּבְ  :(ד)ּתֵ
 :"להילחם באשוראלקים תבוא על עונשך, כיון שאני מבצע את ציוויו של 

ָניו ָלֶלֶכת ֲאַרם ַנֲהַרִים ּלָה ֲהמו   .(ה)ּכִ
 .ניסה למנוע מהמון צבא פרעה להגיע לארם נהרייםיאשיה 

ֶאְפַרִים הּוא ּבְ ל־ׁשֶ  .(ו)ְלַמַען ל א ַתֲעב ר ֶחֶרב ּכָ
 אפילו חרב של שלום

ַרִים ֶזה ָלׁשּוב ֲאחו  ַמע ַלחו   .(ז)ל א ׁשָ
 

י ְגֵזָרה ִנְגָזָר  ִמְצָרִים:ּכִ  ה ְלַסְכֵסְך ִמְצַרִים ּבְ
 

ת.  ֵמַחּט את ְסִתיַרת ְמזּוזו 
 שהחביאו מאחורי הדלת. בודה זרהבני דורו חטאו בע

                                                 
ְבֵרי ֵסֶפר ב כב יא( )איכה ב יז(. במדרש בזע פורפוריה, פי' קרע בגדו, כ"ש )מ" בצע אמרתו (א) ֶלְך ֶאת־ּדִ מ ַע ַהּמֶ ׁשְ ַוְיִהי ּכִ

ָגָדיו ְקַרע ֶאת־ּבְ ָרה ַוּיִ ים קִ יָ ־אר ל  שֶׁ ר אֲ רוּ אָ . בירושלמי )סוטה פ"ז( כנם דת להקים וגו' בארור אשר לא יקים. ַהּתו 
ם, ובפי' הרמב"ן עה"ת פי' שיש על דבר זה קרע יאשיהו ואמר, עלי להקי ,)דברים כז כו( אתזּ  ה הַ ָר ו  תּ י הַ רֵ בְ דִּ ־תאֶ 

 בידו של מלך למחות ברשעים.
י ָוָלךְ . כ"ש )דה"ב לה כא( בשלחו מלאך (ב) ַלח ֵאָליו ַמְלָאִכים ֵלאמ ר ַמה־ּלִ ׁשְ  .ַוּיִ
 )שמות יח ח( ת"א עקתא, פי' צרה.ה אָ לָ תְּ . ל' לתלאך (ג)
ה הַ . כ"ש )דה"ב לה כא( בבצעי את פני פלאך (ד) י וֵ ל א־ָעֶליָך ַאּתָ ית ִמְלַחְמּתִ י ֶאל־ּבֵ ם ּכִ ִהים ָאַמר ְלַבֲהֵלִני לא ּיו 

ִחיתֶ  י ְוַאל־ַיׁשְ ר־ִעּמִ ל ִהים ֲאׁשֶ ופירש במצודה היום הזה אינני הולך עליך אלא אל מקום מלחמתי, על מלך  ךָ ֲחַדל־ְלָך ֵמאֱֹ
, אשר בציוויו אני הולך, ואל אשור, ובדבר ה' ביד ירמיהו אני ממהר ללכת בבהלה על אשור, חדל לך מהילחם עם ה'

. פלאךכאשר אפגע בך ל' פציעה, בחילוף הפ"א והבי"ת )כמו שפירש"י עמוס ט א(.  .בבצעיישחיתך. ויש מפרשים, 
 התנהגותך נפלאת מכל הגיון.

ּנּו ֶאתל' )בראשית כג ו(  .כלה (ה) ב ר ֵמֶתךָ  ִיְכֶלה־ִקְברו  ל א־ִאיׁש ִמּמֶ ָך ִמּקְ ה מ יב(  , ונא' )תהלים ִמּמְ  ִתְכָלא־ל אה'ַאּתָ
י ּנִ ָרת. כ"ש )דה"ב לה כ( ארם נהרים .ַרֲחֶמיָך ִמּמֶ ִמיׁש ַעל־ּפְ ַכְרּכְ  .ּבְ

יר)ירמיה לא יט(  כינוי לכלל ישראל כ"ש .באפרים (ו)  .ִלי ֶאְפַרִים ֲהֵבן ַיּקִ
בלני מרבי )ישעיה יט ב( . בא"ר )על איכה א יח( אמר ירמיהו ליאשיהו, כך מקולא שמע לחוזה לשוב אחורים (ז)

ומוכח מדברי ישעיה שמפלת מצרים לא תהיה ע"י  - הוּ עֵ רֵ בְּ  ישׁ אִ יו וְ חִ אָ בְּ  ישׁ אִ  מוּ חֲ לְ נִ וְ ]ם יִ ַר צְ מִ ם בְּ יִ ַר צְ י מִ תִּ כְ סַ כְ סִ וְ 
 .םכֶ צְ ְר אַ ר בְּ ב  עֲ א־תַ ב ל  רֶ חֶ וְ ישראל[, א"ל יאשיהו משה רבא דרבך אמר )ויקרא כו ו( 
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ת. ִתי ֵהֵחּלּו ְלַבזּו  תו  ן ַעּנְ  ֲחזו 
 ביזו את נבואת ירמיהו מן הכהנים אשר בענתות )ירמיה א א(.

ת ו  ְלַהְבזו   .(א)ָנעּו ֲעָנִמים ְלֻחמ 
 ם לחלל את גופתו של יאשיהו.באו מצרי

ָניו, ְוָסְפדּו ַעל ז את  :(ב)ְול א ֵהֵסב ּפָ
 

ִאּיָה  .(ג)סּורּו ֵהִעידּו ַעד ל א ׁשְ
 הנביאים העידו: "סורו ממעשיכם הרעים, בטרם תהיה הארץ שממה".

ּיָה ד ְנׁשִ  .(ד)ַוְיָמֲאנּו סּור ּוָמט ְיסו 
 ויסודות הארץ התמוטטו.

ָקַרב  ֵני ְקָרב ּכְ הּפְ ִעּיָ  .(ה)ְול א ָעְלָתה ּלו  ׁשְ
 ולא הועילה לו תפילתו.

ה: ּיָ ֶלְך י אׁשִ  ַוּי רּו ַהּי ִרים ַלּמֶ
 

ֲחִצים. ֶגְויו  מו  ֵצם ֵעיָניו, ּבְ ֵדיֻנה עו   עו 
 כבר עצם עיניו למות, והמשיכו להכות בו.

ֲחִצים. ִרים ְולו   ֵחץ ַאַחר ֵחץ מו 
 

ָרא ַלִחצִּ  ּטָ ּמַ מּוהּו ּכַ  ים.ָצדּו ְוש ָ
 

ים ת ִחּצִ ל ׁש ֵמאו  ְזְרקּו בו  ׁשְ  :(ו)ַוּיִ
 

ים ִהּטּו ַאֲחָריו  ָצא ִפיהוּ אֲ ַקּלִ ן מו   .(ז)זו 
 מהר הטו אוזנם לשמוע את דבריו האחרונים.

יו ֵהיִפיהּו.  ְוַעד ִמּצּוי ֶנֶפׁש ַמֲעש ַָ
 היו מעשיו נאים ויפים.

יהוּ  ָפָתיו ִהְפָצה ִמּפִ  .(ח)רּוַח ש ְ
 הוציא

יק  י ָמִריִתי ִפיהּו:ַצּדִ  הּוא ְיָי ּכִ
 

ף י נו  יש ִ א ָזַעם. (ט)ש ִ י ַקּנָ  ּכִ
 שמחי מצרים, כי הקב"ה כעס עלינו.

                                                 
ָמם . בצפניה )א יז( ומלחו. ֲעָנִמים־לּוִדים ְוֶאת־ּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאתרים כ"ש )בראשית י יג( . כינוי למצענמים (א) ְך ּדָ ּפַ ְוׁשֻ

ָלִלים ּגְ ָעָפר ּוְלֻחָמם ּכַ  , בשרם.לחומם, פירש"י ּכֶ
ּנוּ ־ְול א. כ"ש )דה"ב לה כב( ולא הסב פניו (ב) הּו ָפָניו ִמּמֶ ּיָ  .ִסְפדוּ וְ . יש מנקדים בל' ציווי ָסְפדּו ַעל ז אתוְ  .ֵהֵסב י אׁשִ
 . בתים מאין יושב )רש"י ישעיה כד יב(.שאיה (ג)
 תבל )ויקרא רבה פר' כ"ט(. נשיה. מז' שמות הארץ ארץ אדמה ארקא גיא ציה נשיה (ד)
ֶעה ָהָאָדם ַעל. תפילה ל' )ישעיה יז ז( שעיה (ה) הּו ְוֵעיָניו ֶאל־ִיׁשְ ְראֶ ־ע ש ֵ ָרֵאל ּתִ ׁש ִיש ְ  יפנה.ישעה פירש"י יָנה ְקדו 
 . בא"ר )על איכה א יח( שלוש מאות חצים הורו בו.שלוש מאות חצים (ו)
. בא"ר )על איכה א יח( והיה ירמיה מצית אחריו לידע מהו אומר, ומה היה אומר קלים הטו אחריו אזון מוצא פיהו (ז)

יק הּוא  י ִפיהּו ָמִריִתי ה'ַצּדִ  פיו ופי נביאו. ּכִ
יֶהם. ל' )תהלים כב יד( הוהפצה מפי (ח) צּו ָעַלי ּפִ  .ּפָ
 . כינוי למצרים )ירמיה מו יד(.נוף (ט)
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ֲעו    ָנם ּבַ או  ּלֵם ׁשְ ְצָעםְלׁשַ  .(א)ן ּבִ
 להעניש המון ישראל בגין פשעיהם.

ָעם ָפׁשְ ב ַעם־זּו ּבְ ֶתם ַהּטו  ם ּכֶ  .(ב)ּתַ
 יאשיה מת מחמת פשעי ישראל.

ֵנן   ָעָליו ּכ ל ֵאיָכה יּוָעם:ַוְיקו 
 

ת ּתו  ס ְמִגּדו  ִלׁשְ ִמְקֶרה ֶאָחד ּכו  ם ּבְ  .(ג)ּתַ
 תמו חיי יאשיהו הצדיק ואחאב הרשע בנסיבות דומות, ויאשיהו שתה כוס חמת ה' בבקעת מגידו.

ָגע ַהְקֵהל ה ּכְ ִמּטָ ְ ַנת ַהׁשּ ֵעד ׁשְ מו  ת. (ד)ּבְ תו   ֶלאֱֹ
 בזכות שחידש יאשיה המלך מצות הקהל.

תתָּ  תו  ס ׁשָ ִים ֵמֲהרו  ּתַ ִרים ּוׁשְ  .(ה)ָלה ֶעש ְ
 .עד לאחר מותו דחה הקב"ה את חורבן בית המקדש לעוד כ"ב שנה

ת: ִתּיו  ִים או  ּתַ ִרים ּוׁשְ ֶעש ְ י ָסְפדּו לו  ֵאיָכה ּבְ  ּכִ
 

 

 :מאמר זה אומריםאשכנז אין קהילות ברוב )
ת ֻל  א   ת ִקינו  תו  ִלי. ֵע  ו  ָטה ְמחו  י שָׁ ּבָ ְלִלי.ת ּכִ י ְמחו   ַכְחּתִ
י ָלַעד ַיֲאִהיִלי. ָר  ַז   ִתי ּכִ ׁש ָאֳהִלי:ּמו  י ְוֻנּטַ י ְוָנַסְעּתִ ְעּתִ  (ׁשַ

 

 יב

 אלעזרושם המחבר  למה לנצחובראש כל סוגר  אהלי אשר אלא שהקדים בראש כל דלתתשר"ק ע"ס 
 שהוא חתימת הקינה הזאת. אחור וקדםחתום במאמר 

ר ַאְבתָּ   ָאֳהִלי ֲאׁשֶ ד ְלָצְרפו  ּתָ א ָכבו  ּסֵ ית ִעם ּכִ  .(ו) ַעד ל א ְבֵראׁשִ
 

ה ָלֶנַצח ְדִדים.  ָלּמָ ַיד ׁשו  ד ּבְ ּדַ  ׁשֻ
 

                                                 
ֲעו  . כ"ש )ישעיה נז יז( בעון בצעם (א) יּבַ ְצעו  ָקַצְפּתִ  .ן ּבִ
ב. כינוי ליאשיה כמו שדרשו עה"פ )איכה ד א( כתם הטוב (ב) ֶתם ַהּטו  ֶנא ַהּכֶ וי לישראל . כינזוּ ־ַעם. ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב ִיׁשְ

 )שמות טו יג, ישעיה מג כא(.

ר ֵאיֶנּנּו ז ֵבַח . בקהלת )ט ב( תם במקרה אחד (ג) ֵמא ְוַלזּ ֵבַח ְוַלֲאׁשֶ ר ְוַלּטָ הו  ב ְוַלּטָ ע ַלּטו  יק ְוָלָרׁשָ ּדִ ודרשו ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ
הוּ זה יאשיה שנא' )דה"ב לה( ַלזּ ֵבַח במדרש )ויק"ר פר' כ'(  ּיָ ֶרם י אׁשִ ים ּוְבֵני ַוּיָ ָבש ִ ים־ִלְבֵני ָהָעם צ אן ּכְ ר , ִעזִּ ְוַלֲאׁשֶ

ֵחם וַ . כ"ש )דה"ב לה כב( מגדוזה אחאב שביטל קרבנות וכו' זה מת בחיצים וזה מת בחיצים. ֵאיֶנּנּו ז ֵבַח,  ב א ְלִהּלָ ּיָ
ִבְקַעת ְמִגּדו    .ּבְ

ְקָרא ְבָאְזֵניֶהםכג ב( . בסמ"ג עשה ר"ל כתב שיאשיהו קיים מצות הקהל שנא' )מ"ב הקהל (ד) ל־ֶאת ַוּיִ ְבֵרי ֵסֶפר ־ּכָ ּדִ
ִרית  .ַהּבְ

. בין מותו ליאשיהו )בשנת ג' שט"ז( לבין חורבן הבית )בשנת ג' של"ח( כ"ב שנה, רשעים היו, ובמה נתלה עשרים ושתים (ה)
ת ֵיהָ . יסודות בית המקדש ל' )תהלים יא ג( שתותלהם, בזכות שספדו על יאשיהו.  תו  ָ  .ֵרסּוןַהׁשּ

י ִליׁשּוָעֶתךָ תָּ ל' )תהלים קיט קעד(  . ענין תאוה וחשק )רד"ק שורשים(תאבת. כינוי לבימ"ק )איכה ב ד(. אהלי (ו) . ַאְבּתִ
. בב"ר )א ד( ו' דברים קדמו לבריית עולם יש מהם שנבראו ויש מהם שעלו עד לא בראשית עם כסא כבוד לצרפו
עלה במחשבה, וזה מה שאומר הפייטן שהקב"ה תאב נבראו וכו' בית המקדש במחשבה להיבראות, התורה וכיסא הכבוד 

 לצרף את אהלו, פי' ביהמ"ק, שעלה במחשבה, עם כיסא הכבוד, שנברא קודם מעשה בראשית.
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ה ַמה  ְוִנְהֵייתָ  ּתָ ְוָרַגְנּתָ ְוַעּתָ ע ְטָיה ְוָרַעׁשְ ָעה ּכְ רו  י פ ה־ּכְ  :(א)ּלִ
 כרועה המשוטטת הנה והנה לחפש צאנה שאבדו

ר ַמְמּתָ ְלֵאיתָ   ָאֳהִלי ֲאׁשֶ אקו  ת ִמי־ֵאפו  ֶחְרּדַ ָלם ּבְ  .(ב)ֵני עו 
 ושם חרד יצחק אבינו חרדת מוות בעת העקידה. –לאבות 

ה ָלֶנַצח ת  ָלּמָ ַיד ָצִרים. (ג)ֻצּמַ  ּבְ
 נחרב

ֵדד ַעל  ְוִנְהֵייתָ  ר ּבו  ִצּפו   :(ד)הי פ  ידִ ידִ ה לִ מֶ  חַ רֵ ר צו  ג מַ ־גָּ ּכְ
 

ר ְצּתָ ְלַמֲענו  ְלִציר ְואַ   ָאֳהִלי ֲאׁשֶ ִדי ּפ הּפַ ד ִעּמָ ה ֲעמו   .(ה)ּתָ
 למשה רבנו בשעה שעמד איתך בהר. דשהמקת הורית מלאכת בנין בי

ה ָלֶנַצח ַיד ֲעֵרִלים. (ו)ֻעְרַער  ָלּמָ  ּבְ
 

ב ּפ ה:  ְוִנְהֵייתָ  ׁשָ ה ִאּוּוי מו  ֵנא ְוָצר ְוַאּיֵ ו  ש   ּכְ
ב לו  ואיפה הבטחתך " ׁשָ ּה ְלמו  ן ִאּוָ ִצּיו  י־ָבַחר ה' ּבְ  תהלים קלב יג(:" )ּכִ

ר נו  ּפ ה  ָאֳהִלי ֲאׁשֶ ר ֶיׁשְ ד ְלֶאת־ֲאׁשֶ ַעְנֵני הו   .(ז)ָנִחיָת ּבְ
 

ה ָלֶנַצח ְרִדים.  ָלּמָ ַיד מו   מ ַאס ּבְ
 

יעַ   ְוִנְהֵייתָ  ׁשִ ל א יּוַכל ְלהו  ָך פ ה ּוִמי ְלָך פ ה: ,ּכְ  ַמה־ּלְ
 מה נשאר ללאהי ישראל בירושלים? –ואויביך לועגים לך ואומרים 

ראָ  ֵפף  ֳהִלי ֲאׁשֶ ָך ְלחו  ְבּתְ ן ְלׁשִ ַנְנּתָ ָמכו  . (ח)ּכו  ֻחּפו   ּבְ
 לשכון תחת גגו.

ה ָלֶנַצח ַיד ְיִהיִרים. (ט)ֻיָעה  ָלּמָ  ּבְ
 הוסר

ד ָנִביא ְוַנְמּתָ ַהֵאין ּפ ה:  ְוִנְהֵייתָ  ָחָלל ְוֵאין עו  ָטס ּבֶ  ּכְ
י מרת "וא את  יׁש ַמּדּוַע בָּ  " )ישעיה נ ב(:ְוֵאין א 

ר ָתָאיו ִמּפ ה ּוִמּפ ה.  ָאֳהִלי ֲאׁשֶ  ָחִניָת ֵמָאז ּבְ
 

                                                 
ל' )דברים א כז(  .ורגנת פי' במצודה כרועה המשוטטת הנה והנה לחפש צאנה שאבדו. .)שיר א ז( כרועה כעוטיה (א)

ָרְגנוּ וַ  ם. כ"ש )ישעיה נב ה( ועתה מה לי פה .ְבָאֳהֵליֶכם ּתֵ י ִחּנָ ח ַעּמִ י־ֻלּקַ י־פ ה ְנֻאם־ה' ּכִ ה ַמה־ּלִ ובילקו"ש  ְוַעּתָ
 .)איכה רמז תתקצ"ו( כיון ששרפוהו אמר הקב"ה שוב אין לי מושב בארץ

ות לו פלטין וכו' אמר ליה במדרש תהלים )פא( משל למלך שהיו לו ג' אוהבים וביקש לבנ. אשר קוממת לאיתני עולם (ב)
 ה'־ַהר־ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאלהקב"ה ליעקב אתה קראתו בית עד שלא נבנה ואני קורא אותו על שמך שנא' )ישעיה ב ג( 

ל ֵהי ַיֲעק ב־ֶאל ית אֱֹ ד ָלה ַעד. כ"ש )בראשית כז לג( בחרדת מי אפוא. ּבֵ ַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ּגְ חֱֹ א־ְמא ד ַוּי אֶמר ִמי־ַוּיֶ  ֵאפו 
ד ָלה ַעדואמרו במדרש  ִני ְרֵאה ֵריַח בְּ יותר מחרדה שחרד על גבי המזבח. אולי רמז למ"ש שם במדרש  ְמא ד־ֲחָרָדה ּגְ

ְר  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ש ָ ֶדהבנוי,  ִניבְּ מלמד שהראה לו הקב"ה ביהמ"ק בנוי וחרב ובנוי  ה'כו  ּכְ ְר חרב,  ש ָ ר ּבֵ  ה'כו  ֲאׁשֶ
 בנוי.

 .ַיְצִמיֵתם ה' לא ֱֵֹהינוּ ריתה )רד"ק שורשים( כ"ש )תהלים צד כג( ענין כ. צומת (ג)
ֵביִתיכ"ש )ירמיה יא טו( . מר צורח מה לידידי פה (ד) ודרשוהו בא"ר )פתיחתא כד( על אברהם שבא לבית  ֶמה ִליִדיִדי ּבְ

ֵביִתיהמקדש בשעת החורבן וספק ובכה ואמר הקב"ה   .ֶמה ִליִדיִדי ּבְ
בילקו"ש )דה"א תתרפ"א( מגילת בית המקדש מסרה הקב"ה בעמידה הה"ד )דברים ה . ענו לציראהלי אשר פצת למ (ה)

ִדיכח(  ה ּפ ה ֲעמ ד ִעּמָ  .ְוַאּתָ
ְתַעְרָער ל' )ירמיה נא נח( . עורער (ו) ֶבל ָהְרָחָבה ַעְרֵער ּתִ  ופי' במצודה ל' חורבן.ּבָ
רכ"ש )דברים כט יד( . לאת אשר ישנו פה (ז) י ֶאת־ֲאׁשֶ ם ִלְפֵני ה' לא ֱֵֹהינוּ  ּכִ נּו ע ֵמד ַהּיו  נו  ּפ ה ִעּמָ  .ֶיׁשְ
םכ"ש )דברים לג יב( . לחופף (ח) ל־ַהּיו   .ח ֵפף ָעָליו ּכָ
 פי' הברד ישטוף ויסיר את את הכזב והשקר בהם אתם חוסים.ְוָיָעה ָבָרד ַמְחֵסה ָכָזב, ל' )ישעיה כח יז( . יועה (ט)
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ה ָלֶנַצח ַיד ָזִרים.  ָלּמָ ח ּבְ  ֻזּנַ
 

ֵצא חּוָצה  ְוִנְהֵייתָ  ָוִתיק יו   ְול א ָעַבר ּפ ה: ּכְ
 כתושב ותיק, שעזב את ביתו, ושכחו אותו אנשי המקום לגמרי כאילו לא עבר שם מעולם:

ר ָרל ּפ ה.ֵהַכְנּתָ לְ   ָאֳהִלי ֲאׁשֶ ִליְך ּבו  ְלָפֶניָך גו   ַהׁשְ
 להשליך בו גורלות ביום הכיפורים:

ה ָלֶנַצח ַיד ּדּוִמים  ָלּמָ  .(א)ּד ָחה ּבְ
 

או  פ ה:  ְוִנְהֵייתָ  ב ַעד ּבו  י ל א ָנסו  ָאֶרץ ְוַנְמּתָ ּכִ ֵגר ּבָ  ּכְ
 כי לא נשב מסובין כבני חורין עד ביאת המשיח:

ר ֲעו     ָאֳהִלי ֲאׁשֶ ּפו  ּבַ ְכֵבי ִנׁשְ כּו ּכו  ְצִעי ָחׁשְ  .(ב)ן ּבִ
 

ה ָלֶנַצח ַיד אֲ   ָלּמָ ל ּבְ  ִרים.רוּ ֻאּפַ
 

ד ִמי ְלָך פ ה:  ְוִנְהֵייתָ  ן ְועו  לו  ּמָ ֵרַח ּבַ או   ּכְ
 

ר ָוֶקֶדם ִמּפ ה ּוִמּפ ה.ָא    חו 
 לדורות ראשונים וגם לאחרונים.

.־ָכלְל   ַדע ִקְצּפו  ְוֻחּפו  ר נו  ר ָודו   ּדו 
 נו ובניינו.חורב

לַע   .־ל ֶמה ִמּכָ ּפו  ת ָעַלי ּכַ  א ם ׁשָ
 

י ִפידז    . (ג)את ְלַבֲעִליל ּכִ ַכּפו   ָחקּוק ּבְ
 גלוי וידוע כי שברי חקוק בידו של הקב"ה.

.ִר   ַאּפו  י ֶרַגע ּבְ אִתי ְבטּוָחה ּכִ  ּפִ
 רפואתי

ה ֵאיָכה ָיִעיב בְּ  :ְוַעד ַעּתָ  ַאּפו 
 יך עלינו בכעסו:ואיך נהיה שעד עכשיו הקב"ה מחש

 

 יג

, והתמצע ביניהם שם איכה יעיבכפול אלא שהקדים לכל אות ואות ראשי הפסוקים של פרשת א"ב ע"ס 
 גם הוא כפול. אלעזר בירבי קלירהמחבר 

ּוהוּ  ָבר ָעש  ר־ּכְ  .(ד)ֵאיָכה ֵאת ֲאׁשֶ
 גזרת החורבן גזר הקב"ה הרבה לפני כן.

ֵיהּו. ת ִנׁשְ י ִלְגּבו  ַבע ֶמּנִ  ּתָ
 כאדם המטיל על אחר לפרוע חובו. –א הטיל עלי לשלם חובו והו

                                                 
בן ישמעאל )בראשית כה יד(, אלא לאדום )כמו שפירש"י ישעיה ה מָ דוּ אין כוונת הפייטן לונראה כי ה מָ דוּ בני . דומים (א)

 הוא אדום(. המָ וּ דּ כא יא 
. פירש"י )איוב ג ח( אף הכוכבים הגדולים הנראים חשכו כוכבי נשפובעוון גזל )רש"י ישעיה נז יז(. . בעון בצעי (ב)

 ום ללילה ובין לילה ליום( גם המה יחשכו.בתחילת הלילה ובסופו )דהיינו בנשף, הזמן שבין י
 שבר )רש"י משלי כד כב(.. פיד (ג)
ּוהוּ בקהלת רבה דרשו . )קהלת ב יד( ת אשר כבר עשוהוא (ד)  הקב"ה ובית דינו. ָעש 
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חוּ  ָחִקים ִנְמּתָ ר ַעד ל א ׁשְ  .(א)ֲאׁשֶ
 עוד לפני בריאת השמים.

י ָרַמז ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ת הּו: ּלִ ׁשֶ  ּבְ
 רמז לחורבן במה שאמר )בראשית א ב( "והארץ היתה תהו":

ֲחִרית ת ַעְרִבית ְוׁשַ או  ע ּבְ ּלַ  .(ב)ּבִ
 ים "ויהי ערב ויהי בוקר" רמז לחורבן בית המקדש ולבניינו העתיד.גם במיל

ית ַאֲחִרית. יד ֵמֵראׁשִ ֶאה ַמּגִ  ּגֵ
 הקב"ה

ַאֲחִרית. נּוי ְוָחֵרב ּוָבנּוי ּבְ  ּבָ
 

ִרית: ַבי ַקְלָקָלתו  ֶהחֱֹ  ּוֵמחו 
 ובבוא העת, רשם על ידי נביאיו, כאילו עוונותיי הם שגרמו:

ִרית ִא   ןֶהחֱֹ ע.ְוח   (ג)יׁשו  ְך ְמֻיּדָ  ׁשֶ
 כתב בתורה "לילה" ו"חושך" כדי לרמוז לחורבן ביהמ"ק.

ע ִנים ָחזּוהּו ְמֻגּדָ  .(ד)ְוַקְדמו 
 גם האבות והנביאים חזוהו חרב.

ת ִנּתּוצו  ָא   רו  י דו  ַדע. (ה)ז ְלָראׁשֵ  נו 
 חורבנו

ַדע: ָתיו ּגָ ּוי ַקְרנו   ַעד ל א ָעש 
 

ַמת ְיִציר ָצר ַבּה קו  ַדע ּג   .(ו)ּגָ
 הקב"ה השפיל קומתו של אדם הראשון, אשר יצר.

 .(ז)ֶזה ֵסֶפר ְלָפָניו ֻהְבַצר
 וספר תולדות דור ודור נגלה לאדם הראשון.

אּו ֵעיֶניָך ֻהְפַצר ְלִמי ַרָ  .(ח)ּגָ
ֵתבוּ וע"ז אמר דוד המלך )תהלים קלט טז( " ם ִיּכָ ּלָ ְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל־ִסְפְרָך ּכֻ  "ּגָ

                                                 
בב"ר )סוף פר' ב'( מתחילת ברייתו של עולם צפה הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, . שר עד לא שחקים נמתחוא (א)

רֵ  ָרא ּבְ ית ּבָ ר הרי חרב, ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ת הּו ָוב הּו הרי בנוי, אׁשִ  הרי בנוי.ְיִהי או 
ַבּלַע ֶאת־ַהּק ֶדשׁ כיסה והסתיר ברמז ל' )במדבר ד כ( . בלע (ב) ערבו של ויהי ערב . שם בב"ר באות ערבית ושחרית. ּכְ

 , בוקרו של יעקב.ויהי בוקרעשו, 
ן ַלְיָלה ַוֲאֵפָלהז ט( ל' חושך כמו )משלי . אישון (ג) ִאיׁשו   .ּבְ
בזמן העקידה )ב"ר פר' נ"ו( מלמד שהראה לו הקב"ה אברהם האבות חזו את חורבן ביהמ"ק. . וקדמונים חזוהו מגודע (ד)

ַהר הרי בנוי, ה' ִיְרֶאה ביהמ"ק בנוי וחרב ובנוי,  ם ּבְ ר ֵיָאֵמר ַהּיו  ך את כשביריצחק הרי בנוי. ה' ֵיָרֶאה הרי חרב, ֲאׁשֶ
ִנייעקב )ב"ר פר' ס"ה(  ֶדההרי בנוי,  ְרֵאה ֵריַח ּבְ ֵריַח ש ָ ְרכו  ה'הרי חרב,  ּכְ ר ּבֵ בבית אל )ב"ר יעקב , הרי בנוי. ֲאׁשֶ

חזה את החורבן )רש"י בראשית מה יד(, ואף שלמה כ"ש בפסיקתא )פ"ו( צופה אני יוסף פר' ס"ט( ראה להלן. ואף 
 בנבואתי שסוף ביהמ"ק עתיד ליחרב.

ּת צּוןל' )שמות לד יג( . נתוצו (ה) ָתם ּתִ חו   .ֶאת־ִמְזּבְ
בחגיגה )דף י"ב ע"א( אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע וכיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו . גדע גובה קומת יציר צר (ו)

ָכהומעטו שנא' )תהלים קלט ה(  ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ ר ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ִני' יצר ל. יציר צר. ָאחו  ר ָוֶקֶדם ַצְרּתָ  .ָאחו 
ְלִמי ָראּו ֵעיֶניךָ בב"ר )פר' כ"ד( הראה לו דור ודור וחכמיו, אמר . זה ספר לפניו הובצר (ז) , גולם שראו עיניך כבר הם ּגָ

ת ָאָדם כתובים על ספרו של אדם הראשון  ְלדו  שבאמצע העיר מבצר . ל' גילוי כמו הובצר)בראשית ה א(. ֶזה ֵסֶפר ּתו 
 ב נגעים פ"י מי"ב(.)רע"

 ל' ריבוי דברים )אבן עזרא בראשית יט ג(.. הופצר (ח)
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ִביר לְ  ֶהעֱֹ לּכְ ָצר־ָפָניו ּכָ  :(א)ֶנעֱֹ
 :מלכי כל הדורותכאשר העביר לפני אדם הראשון 

ָצר. ית ָהאו  ַחף ִמּבֵ ַרְך ּדו   ּדָ
 ומיד גורש ממנו. ן עדןלג ראשוןהם נכנס אד

ע ָקָצר ּצָ י ַהּמַ הּו ּכִ  .(ב)ְוֶהְרַאָ
 והראה לו הקב"ה כי אין מקום בשבילו בג"ע אחר שחטא, ורמז לו בכך על גלות יהודה.

יַאת ָצרדָּ  ָבט ּבִ  .(ג)ָוה ִלּבו  ּכְ
 כשראה והביט כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים.

ֶעת־ָצר ה ּבְ ּכָ ַאּיֶ ֵנן ָעָליו ֵאיָכה ּבְ  :(ד)ַוְיקו 
 בעת צרה:

ַמהַצר ל    ה.יָ הָ ־שֶּׁ ו  ֶהְרָאה ּבְ
 הקב"ה הראה לאדה"ר צרות עתידות, כאילו כבר היו.

ח ץ ִקיר ָנטּוי ְוָגֵדר ַהּדְ  ּוָיה.ֻנּתַ
 בית המקדש קירותיו נטו ליפול וגדרותיו נדחו ממקומם.

ת ְנִהי ְוִנְהָיהַל   ד ְנהו  ת ִלּמֵ רו   .(ה)ּדו 
 לשונות קינה

ר ָהָיה: ֶבר ֲאׁשֶ  ַעל ׁשֶ
 

ְזָרח ַער ִמּמִ  .(ו)ָהָיה ַהּנו 
 אברהם אבינו הגיע ארצה מן המזרח.

ָזַרח. רו  ּכְ ָתִרים או  ין ַהּבְ  ּבֵ
 

ֶרֶדםְוֶהְרָאהּו ַאְר  ת ּבְ ע ַמְלֻכיו   ְוָצַרח. (ז)ּבַ
 בתרדמתו

ְזָרח ַער ַהּמִ י ָטַבע ׁשַ  :(ח)ּכִ
ָעֶריהָ כשראה מ"ש )איכה ב ט(   :ָטְבעּו ָבָאֶרץ ׁשְ

                                                 
ֵרׁש ֶעֶצרל' )שופטים יח ז( . כל נעצר (א) י ֶזה, פי' רד"ק יורש המלוכה, ונא' )ש"א ט יז( יו  ַעּמִ , פי' ימלוך על עמי. ַיְעצ ר ּבְ

 פלוני. באבות דר"נ )פל"א( אמר לו הקב"ה לאדם הראשון בדור פלוני ימלוך מלך

ֵרַע ל' )ישעיה כח כ( . והראהו כי המצע קצר (ב) ּתָ ע ֵמִהש ְ ּצָ י־ָקַצר ַהּמַ ודרשוהו חז"ל )סנהדרין דף ק"ג ע"ב( על אמון ּכִ
 המלך שהכניס צלם להיכל.

הראה לו חורבן ַוְיָגֶרׁש בשעה שגרשו הקב"ה מגן עדן חזה את הגלות כ"ש )ב"ר פר' כ"א( . דוה לבו כבט ביאת צר (ג)
 יהמ"ק.ב

ָאָדם ָעְברּו ְבִרית בב"ר )פר' י"ט( . ויקונן עליו איכה באיכה בעת צר (ד) ה ּכְ כאדם הראשון, מה אדה"ר  )הושע ו ז(ְוֵהּמָ
ה, שנא' ה יכָ אֵ הכנסתיו לגן עדן וציויתיו ועבר על ציווי ודנתי אותו בשילוחים ובגירושים וקוננתי עליו  ּכָ ַוּי אֶמר לו  ַאּיֶ

 ף בני ישראל הכנסתים לאר"י וכו'.כתיב, א היכָ אֵ 
 .ְוָנָהה ְנִהי ִנְהָיהכ"ש )מיכה ב ד( . נהות נהי ונהיה (ה)
ְזָרח ֶצֶדקכינוי לאברהם אבינו כ"ש )ישעיה מא ב( . הנוער ממזרח (ו)  ודרשו בב"ר )פר' י"ב( זה אברהם. ִמי ֵהִעיר ִמּמִ
ד' מלכויות שהן עתידין לשעבד את בניו שנא' )בראשית טו  . במכילתא )יתרו פר' ט'( הראהו )לאברהם(ארבע מלכויות (ז)

ֶפֶלת ָעָליו, ֵאיָמה, יב(  ָכה ְגד ָלה נ  ה ֵאיָמה ֲחׁשֵ ָמה ָנְפָלה ַעל־ַאְבָרם ְוִהּנֵ א ְוַתְרּדֵ ֶמׁש ָלבו  ֶ זו מלכות בבל, ַוְיִהי ַהׁשּ
ָכה כ"ש )בראשית טו יב( . ברדםית רומי חייבתא. , זו מלכות רביענ ֶפֶלת, זו מלכות יון, ְגד ָלה, זו מלכות מדי, ֲחׁשֵ

ָמה ָנְפָלה ַעל־ַאְבָרם  .ְוַתְרּדֵ
ָעֶריהָ . באיכה )ב ט( כי טבע שער המזרח (ח) ובא"ר שערים חלקו כבוד לארון לפיכך לא שלט בהן  ָטְבעּו ָבָאֶרץ ׁשְ

רח, וכן אמרו )ברכות פ"ט כי מן הסתם נכנס הארון דרך שער המז שער המזרחהאויב לפיכך טבעו בארץ, ולכן אמר 
 מ"ה( לא יקל אדם ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קודש הקדשים.
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ל ֵזָרּה. ְחמ ס ַוְיַנּצֵ  ַוּיַ
 זר ונזר שניהם ל' כתר –הקב"ה הסיר כתרם של ישראל 

ָלַכת ִנְזָרּה. ְרא ַהׁשְ  ַוּיַ
 מראש.ראה זאת ברהם אבינו וא

ָרהּ  ִבזְּ ֶפֶלת ָעָליו ּכְ  .(א)ְוֵאיָמה נ 
 כשראה את פיזור ישראל בגלות.

ָאז ָרָאּה: ין ּכְ ת ַהּדִ ק ִמּדַ  ְוִצּדַ
 

ַנח. (ב)ר ם ְוֶעְרָיהָרָאה ֵע    ְוֶנאֱֹ
 ראה את ישראל בגלות ערומים )שהפשיטם האויב מבגדיהם( א"נ ערומים מן המצוות.

ֲעַנח. ד ֶזה ּפִ  ְוַלֲעקּודו  סו 
 ופירש את סוד ד' מלכויות גם לבנו יצחק.

הָע   ׁשָ ַעס ֵעינו  ְול א ָנח. (ג)ׁשְ  ִמּכַ
 חשכה עינו מצער

ב ָזָנח ְזעו  טו  ת ּגִ  :(ד)ֵמְראו 
 את ישראל עוזבים דרך הטוב:בחזון כשראה 

ֲחֶזה ּמַ ם ּבַ  .(ה)ָזַנח ז ַהר ּתָ
 יעקב אבינו מיאן בבשורה המזהירה שראה בחלומו.

מִ  י ל א ֶהאֱֹ  ְנֻאם ֶזה.ין בִּ ּכִ
 

ם ַהזֶּה. קו  ּמָ  ָזן ֵעינו  ּבַ
 זכה יעקב אבינו למראות נבואה בהר המוריה.

ֵנן ֵאין ֶזה ּמּומו  ַוְיקו  ר ׁשִ  :(ו)ְוׁשָ
 וראה חורבנו

ְרִדים. ִלים ְויו  עו  ׁש ּבְ ב ֲחׁשו   ָחׁשַ
 לו ירידה )ויק"ר פר' כ"ט(א"נ ראה את אדום עולה וחשש שמא אין  –חשש יעקב שגם לו תהא ירידה לאחר עלייתו

ִדים. י בו  ְיהּו רו  ֶבן ּכִ  ַוּיָ
 והבין כי ארבע מלכויות ישלטו בבניו.

ִדינו  ֲחֵרִדים.  ֲחִניָטיו ַעל ֶמה ּבְ
 ותמה, על מה יחריד ה' את יוצאי חלציו .

                                                 
ים. ל' )תהלים סח לא( כבזרה (א) ר ַעּמִ זַּ  פירש"י פיזר. ּבִ
ופירש"י מן המצוות, אבל במדרש תהלים )קלז( שהביא נ"נ את נכבדי ישראל ערומים . )יחזקאל טז ז(ערום ועריה  (ב)

 ל.לבב
 ת"י חשכת.. )תהלים ו ד( עששה (ג)
בכ"ש )הושע ח ג( . גזעו טוב זנח (ד) ָרֵאל טו   .ָזַנח ִיש ְ
ם . זנח זוהר תם במחזה (ה) םכינוי ליעקב אבינו כ"ש )בראשית כה כז( ּתָ . בתנחומא )ויצא( מלמד שהראה ְוַיֲעק ב ִאיׁש ּתָ

ה ויורד, ושל יון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד, א"ל הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה ויורד, ושל מדי עול
הקב"ה ליעקב, למה אין אתה עולה, באותה שעה נתיירא אבינו יעקב ואמר כשם שיש לאלו ירידה, כך אני יש לי ירידה. 

ה א"ל הקב"ה אם אתה עולה אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה, א"ל הקב"ה אילו עלית והאמנת, לא היתה לך יריד
 מעולם.

ָרא, בב"ר )פר' ס"ט( מלמד שהראה לו הקב"ה ביהמ"ק בנוי וחרב ובנוי וכו' . ויקונן אין זה (ו) זה , ֵאין ֶזה, זה בנויַמה־ּנו 
ית לא ֱִֹהים חרב י ִאם־ּבֵ  בנוי ומשוקלל לעתיד לבוא., ּכִ
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ְרִדים: ַבע ְזבּול מו   ּוֵמֶהם ּתָ
 ודרש מהם חזרה את בית המקדש, כי מרדו בו:

ְרִדים ְז    .(א)ּול ּוַמְצּפּוָניו ָנָבעוּ במו 
 האויבים המורדים בה' גילו את כל אוצרות בית המקדש.

ַקְרָקִעיתו  ָקָבעוּ  ת ְנָעֵלימו  ּבְ  .(ב)ּוַמְסְמרו 
 

עּו.ִז   ְתּבָ י ַמה־ּנִ ָעָריו ֶמּנִ  יו ׁשְ
 איך נלקח ממני.

י ָטָבעּו: ָאֶרץ ּכִ ם ְטמּוִנים ּבָ  ְוִהּנָ
 

ְרִדים ֵלידַ  (ג)ָטְבעוּ   ע ְזַמן.טו 
 בני יעקב העמיקו מחשבה למצוא את הקץ, ואף הטרידו את אביהם בשאלות על כך.

ן ת ֵקץ ָאב ֻזּמַ י ְלַגּלו   .(ד)ּכִ
 ויעקב אבינו היה מוכן לגלות להם.

ן. ּלָה לו  ֵקץ ְמֻזּמָ ּגִ ֶ ב ִמׁשּ  טו 
 הקב"ה, אחרי שגילה את הקץ.

ע ְוִהְבִליג ָמן: (ה)ֵהׁשַ  ְוֵקץ ּכָ
 וח הקודש, הלך ממנו, והסתיר את הקץ:הסתיר ממנו ר

ֲאלּו ְלָאב ֵליַדע. בּו ְוׁשָ  ֵיׁשְ
 

ע ת ָמַתי ִיְתַוּדַ ָלאו   .(ו)ֵקץ ַהּפְ
 

ַדע. ם ְיׁשּוָעה ְול א נו   ְיַקּוּו ְליו 
 

י ְבִעּתו  יּוַחשׁ  ע: (ז)ַעד ּכִ  ְוִיְתַוּדָ
 

ע ָר   לּו.ִיְתַוּדַ ּכָ ָך ִנְסּתַ  ז ְלָעם ּבְ
 בוטחים בך.הודע את הקץ לישראל ה

 ְוִנְכָסה ֵמֶהם ְול א יּוָכלּו.
 

ָכלוּ ֵר   יְתָך ֶנאֱֹ ְנַאת ּבֵ  .(ח)ֶעיָך ִמּקִ
 דוה לבנו מאוד אודות מה שעשו אויבים לביתך.

                                                 
ָניוגילו, ל' )עובדיה ו( . נבעו (א)  .ִנְבעּו ַמְצּפֻ
ֶתיָה במדרש איכה עה"פ )ב ז( . ו קבעוומסמרות נעלימו בקרקעית (ב) מ ת ַאְרְמנו  ֵיב חו  ַיד־או  יר ּבְ ועשו מסמרות ִהְסּגִ

; וגליגס היינו נעל המסומר כמו  גלגסשל גליגסין )פי' נעליים( שלהם רושם בארץ )כצ"ל במדרש כגרסת הערוך ערך 
 שפירש בערוך השלם(.

 .תבעובמקום טבעו י"מ טבעו בעומק שכלם. וי"מ דרשו, . טבעו (ג)
 בב"ר )פר' צ"ח( בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו.. כי לגלות קץ אב זומן (ד)
י ְוַאְבִליָגהלה"פ )תהלים לט יד( . השע והבליג (ה) ּנִ ע ִמּמֶ  פי' הרפה ממני ואלך, כמו שת"י. ָהׁשַ
תלה"פ )דניאל יב ו( . קץ הפלאות מתי יתודע (ו) ָלאו   .ָמַתי ֵקץ ַהּפְ
הלה"פ )ישעיה ס כב( . בעתו יוחשעד כי  (ז) ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ  .ּבְ
יְתָך ֲאָכָלְתִנילה"פ )תהלים סט י( . מקנאת ביתך נאכלו (ח) י־ִקְנַאת ּבֵ פי' הרד"ק שהאויבים מושלים בירושלים, ואנחנו  ּכִ

 גלינו ממנה, זאת הקנאה אוכלת אותנו מרוב צער.
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ימו  ָכלּו: ן ַחּיֵ  ּוְבָיגו 
ח. ּלַ ׁשֻ לּו ִכְסֵלי ִציר ּכְ  ּכָ

 נבהלו מותניו של משה כששלח אותו הקב"ה לפרעה.

ַיד ַלח־ָנא ּבְ ָלחְוָנם ׁשְ ׁשְ  .(א)־ּתִ
ָלחואמר )שמות ד יג(  ׁשְ ַיד־ּתִ ַלח־ָנא ּבְ  .ׁשְ

ח. ּלַ ּתַ ַצע ִלי ְלִהׁשְ י ַמה־ּבֶ  ּכִ
 למה לי לגאול את ישראל.

ח: ּלָ ְלָעִדי ְיׁשֻ  ְוַאֲחַרי ּגִ
 כיון שהגאולה הסופית והנצחית לא תהיה על ידי אלא על ידי אליהו הגלעדי:

ְלֵלי סּוף בּו עו   .(ב)ְלִאּמ ָתם ִלּבְ
 אמרו

סּוף. ם ַהּכָ  ֵאי ֶזה יו 
 מתי יום הקץ אליו אנחנו מתגעגעים.

ֵרר ִמּסּוף. ם ֵהִכין ְלׁשו   ִלּבָ
 ה' נתן בליבם לשיר על ים סוף.

ּוף: (ג)ְיָי ִיְמל ךְ  ַע ָחש  ְזרו   ּבִ
ּוף ּבְ    ָיד ָרָמה.ָחש 

 

ֵמָמה. ָיִמין רו   ִנְגָלה ּבְ
 

רּו ֵחָמה ְזרּוָמה.ּבָ   ׁשָ  ִנים ּכְ
 ראו ישראל זרם של חימה.כאשר 

ם דו  ֵגיא אֱֹ ם ּבְ  ָלַדַעת ַעל ָמה: (ד)ָקְצָרה ַנְפׁשָ
 ונפשם סובלת בארץ אדום, שואלים על מה באה עלינו הרעה:

י. ָצאָת ַעְוָלָתה ּבִ  ַמה־ּמָ
 –והשכינה עונה 

י. ַגְדּתָ ּבִ ד ּבָ י ָבגו   ּכִ
 

י ר ֵהַמְרּתָ ּבִ ְדּבָ  .(ה)ִמּמִ
 כבר במדבר מרדת בי.

                                                 
ָלח מ'( בפרקי דר"א )פרק . ונם שלח נא ביד תשלח (א) ׁשְ ַיד־ּתִ ַלח־ָנא ּבְ ִכי ביד אותו האיש שנא' )מלאכי ג כג( ׁשְ ה ָאנ  ִהּנֵ

ִביא ה ַהּנָ ֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ  .ׁשו 
ְרֵעםל' דיבור וקריאה כמו )מדרש תהלים יח( ואף הקב"ה מלבב בקולו שנא'  .לבבו (ב) ַמִים  ַוּיַ ָ ׁשּ ן ק לו   ה'ּבַ ן ִיּתֵ  .ְוֶעְליו 

מוטל  עוללטה )דף ל' ע"ב( בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה, בסו. עוללי סוף
ְלִלים שנא' )תהלים ח ג(  ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ הגביה צווארו ואמר עולל על ברכי אמו, וכיון שראו את השכינה  י עו  ִמּפִ

ְדּתָ ע ז  .ְוי ְנִקים ִיּסַ
 ראל בים סוף )מדרש על שיר ו ה(.כך אמרו ילדי יש. ה' ימלוך (ג)
ֶרְך ַיםאולי כוונת הפייטן לדרוש מ"ש )במדבר כא ד( . קצרה נפשם בגיא אדום (ד) ְסעּו ֵמה ר ָהָהר ּדֶ סּוף ִלְסּב ב ־ַוּיִ

ם־ֶאת דו  ְקַצר ֶאֶרץ אֱֹ ֶרךְ ־ֶנֶפשׁ  ַוּתִ ּדָ זה שצפו ישראל ברוח הקודש את הצרות שעתיד אדום להצר לישראל, ומ, ָהָעם ּבַ
 .קצרה נפשם

ִיֶתם ִעם־ה'כ"ש )דברים לא כז( . ממדבר המרת בי (ה)  .ַמְמִרים הֱֹ
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י: ְוַעד ַמְנּתָ ּבִ ה ל א ֶהאֱֹ  ַעּתָ
 

ר  .(א)ְנִביַאִיְך ִנְטֵעי ֲאִביְגדו 
 תלמידי משה רבנו.

ר ת ִלְגּדו  ָרצו  רּו ּפְ ּבְ ּתַ  .(ב)ִנׁשְ
 נתייאשו מלהחזיר את ישראל למוטב.

ר. ם ָנָקם ִלְסּדו   ִנְגֵליִתי יו 
 כמה פעמים כבר רצה ה' להביא את הקץ.

ר ִריֵצי ַהּדו  ׁשּו ּפְ  :ְול א ֻקּדְ
 אלא שלא היה הדור ראוי לכך:

ר ָי   ד ְוָדָפקּו.ַהּדו  ַעת סו   ְזמּו ּדַ
 בכמה דורות רצו ישראל לדעת את הקץ ואף לדחוק אותו.

י ֶאְתֶכם ְעּתִ ּבַ ְמעּו ּוָפָקקּו. (ג)ִהׁשְ  ׁשָ
 שמעו שהקב"ה השביע אותם לא לדחוק את הקץ, וסתמו פיהם.

ְמָעם ז את ִנְתַמְקָמקּו.ַי   ׁשָ  ַען ּבְ
 מס ליבם.נ

ִים ָסָפקּו: ּפַ  ְוַעל ּכַ
 ומחאו כפים   )כביטוי של צער וייאוש(:

ֵאי ָהָאֶרץ. ּו ּבָ ש   ָסְפקּו ש ַָ
 מחאו כפים משמחה ושמחו ישראל בזמן כיבוש יהושע.

ָנְפלּו ְבָיָדם ַמְלֵכי ָאֶרץ.  ּכְ
 

ָעם ִיֶרץ. י ִיׁשְ  ָסְברּו ּכִ
 סברו כי הקב"ה, מושיעם, ירצה בהם לעולם.

ל־ָהָאֶרץ:ְועַ  ש  ּכָ ו  ֵנן ְמש   ל ָיָדם ִיְתּכו 
 בית המקדש:

. לו  ׁשִ צּו ִפיֶהם ַחג־ְיָי ּבְ  ּפָ
 אמרו וקבעו לעלות לשילה לרגלים.

. לו  ׁשְ ם מו  י ָלַעד ִיְהֶיה ׁשָ ּמּו ּכִ  ּדִ
 חשבו ששם יהיה מושב השכינה לעולם.

ילו   ֶקר ְוֵהׁשִ ֲעלּו ׁשֶ  .(ד)ּפָ
 והשליך ה' את משכן שילה ארצה.

י יל ה־ַעד ּכִ  :(ה)ָיב א ׁשִ
 עד ביאת המשיח:

                                                 
 זה משה שגדר פרצותיהן של ישראל. ֲאִבי ְגד רבמגילה )דף י"ג ע"א( . אביגדור (א)
ָרֵאל ָהיּו ל א עֲ ברות רבה )פתיחתא ה'( . נשתברו פרצות לגדור (ב) ת ְנִביֶאיָך ִיש ְ ֳחָרבו  ָעִלים ּבָ ׁשֻ ת ּכְ ָרצו  ּפְ ִליֶתם ּבַ

ָרֵאל,  ית ִיש ְ רּו ָגֵדר ַעל־ּבֵ ְגּדְ  לא עליתם בפרצות כמשה.ַוּתִ
ודרשו )במדרש שם( שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו על המלכויות ולא ידחקו את . )שיר ב ז( השבעתי אתכם (ג)

 הקץ.
ּהַ ַנְפׁשו  ל' )איוב כז ח( . והשילו (ד) ל לאֱֹו  י ֵיׁשֶ ישליך המקום את נפשו מעליו, ובביצה )דף ל"ה ע"ב( משילין פירש"י כי  ּכִ

 פירות דרך הארובה בי"ט.
 פירש"י מלך המשיח.. )בראשית מט י( עד כי יבוא שילה (ה)
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יל ה ִר   ה.ׁשִ ה ֵמִעּסָ ַחּלָ ה ּכְ  ּצָ
 את שילה בחר הקב"ה כמקום ראשון למשכן, כמו חלה שהיא ראשית העיסה.

ה. ר ּבו  ַנֲעש ָ ֲאׁשֶ  ְוִנְמַאס ּבַ
 

ה.ְר   ש ָ  אּו ָמה ֲעֵבָרה עו 
 

ה: ר ָחֵפץ ָעש ָ  ְלכ ל ֲאׁשֶ
 לה, שהיה חפץ בו בתחילה:וראו מה עשה ה' למשכן שי

ן. ִצְביו  ת ּבְ י או  ה ִעּמִ  ָעש ָ
 בעבר עשה עימי ה' אותות ומופתים בעת רצון.

ן. יו   ּוְלִעּתו  ָחׁש ֲעֵלי ִקׁשְ
 אבל עכשיו הביא עלי מהר פורענות על קשי עורפי.

ן. ָציו  ח ֶרב ּבְ י ּכְ ְפּתִ  ֻעּלַ
 התעלפתי כשהייתי במקום חם ויבש.

ִפיעַ  ר יו  ן:ַעד ֲאׁשֶ ּיו    לא ֱִֹהים ִמּצִ
 

ן ֵאיְך ָנַתן.  ָצַעק ִצּיו 
 איך איפשר הקב"ה. –בני ישראל צעקו 

י ֵאיָתן. ּום ָעַלי ּגו   ָלש 
 

ן. (א)ָצַהל ְוָרַקע ְפּתָ  ַעל ַהּמִ
 שמח אויבי ודרס על מפתן ביהמ"ק.

יתו    ָנָתן: (ב)ּוַבֲחָמתו  ִחּתִ
 פחדו

ְקִמיָנַתן ּבִ   ִביַלִני רו   .(ג)עּותו  ֵעת הו 
 נתן ה' אימתו על העמים עת הוביל אותי לארץ ישראל.

י ְרּתִ ְמִמי. (ד)ּתַ ּה ְלקו   ָלַעד ּבָ
 ביקשתי כי הקב"ה יקים אותי לעד בארץ.

ֲהִקיִמי.ּב    ל ּבַ י ּבֵ י ְוַגם ִנְכַלְמּתִ ּתִ  ׁשְ
 כשהקמתי צלם.

ן אַ   ף ָנם ִלי קּוִמי:ּוַבֲחרו 
 קומי, ולכי לגלות:

י  ְבּתִ ַהְזָנָחה.קּוִמי ָקׁשַ  ּבְ
 כשה' הזניח אותי.

נּוָחה י ל א ז את ַהּמְ  .(ה)קּוִמי ּוְלִכי ּכִ
 

                                                 
ַרְגְלָך ל' )יחזקאל ו יא( . ורקע (א)  פירש"י מכה רגלו על הארץ.ּוְרַקע ּבְ
כֶ פחדו כמו )בראשית ט ב( . חתיתו (ב) ַרֲאֶכם ְוִחּתְ  ת"א אימתכון.ם ּומו 
ת ָאֶרץ בוראי כ"ש )תהלים קלט טו( . רוקמי (ג) ּיו  ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ  פי' נוצרתי בסתר בבטן אימי.ֻרּקַ
 .ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחהביקשתי כמו )במדבר י לג( . תרתי (ד)
י ל א קּומּו ּוְלכוּ כ"ש )מיכה ב י( . קומי ולכי כי לא זאת המנוחה (ה) נּוחָ ־ּכִ  .הז את ַהּמְ
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י ֵמֲאָנָחה. י ְבַחּיַ  ַקְצּתִ
 

י ְול א ָעְרָבה ִמְנָחה: ּתִ ׁשְ  ְוִהּגַ
 קרבן

י ְזנּוָחה.  ְרֵאה ר ַע ַנְפׁשִ
 

ְלָוה ּוֵמֲהָנָחה. ַ ם ּוִמׁשּ לו  ָ  ִמׁשּ
 וממנוחה.

ף ָהֵרי ֶנׁשֶ ה ּבְ  ֲאנּוָחה. (א)ְרטּוׁשָ
 עזובה ונאנחת בהרי חושך.

ם ל א ָנָחה: ם ׁשָ  ּגַ
 

ם ּוָבּה ִנְכוּו.ָנָחה ָי    דו  ּבָ
 ידו של הקב"ה הכתה בהם.

ָרְכבוּ  ם ּכְ ים ַעל ר אׁשָ ׁשִ נו   .(ב)אֱֹ
 

בּו.ָי   ִנְתַעּכְ ֶבל ּכְ ת ּבָ  ְגעּו ַעל ַנֲהרו 
 

ָכבּו: ָללּו, חּוָצה ׁשָ ְללּו עו   ּוְכעו 
 הם, נעשה לעשיהםוכמ

ְוָים ַמְבִקיִרים. ִבים ּגֶ ְכבּו ׁשו   ׁשָ
 הפקר והבקר ל' אחד הם –השבאים שכבו במנוחה, ונהגו הפקר בגופם של ישראל 

מו  כְּ  ְלִלים ּבָ  ָקִרים.מו  בְ ִמְתעו 
 ונהגו בהם כמו בבהמות. התעללו בהם

ִרים. ֵהם ָיֻזבּו ְמֻדּקָ  ׁשֶ
 תוכן מעיהם זב, לאחר שנדקרו ע"י אויב.

ְקִריםּוֵמי פְ   :(ג)ָרת ְקָרֵבימו  דו 
 

ְקָרא ת ֶקף ֶטַבח ּוֶמֶסךְ   ַמְבִקיִרים. (ד)ּתִ
 על הגוים שנהגו בנו מנהג הפקר ומזוג להם יין התרעלה.טבח הבא נא 

 .(ה)ִקיר ֵעָרה ְמַקְרְקִרים
 שהרי הם הרסו והחריבו קירות בית המקדש.

ְקִרים. ם סו  ן ּבָ  ְוָכל־ָעם ְוָלׁשו 
 ישראל.וכולם מביטים על 

                                                 
 פי' בהרי חושך.. )ירמיה יג טז( בהרי נשףעזובה כמו נכסי רטושין )ב"מ דף ל"ח ע"ב(. . רטושה (א)
נוּ כ"ש )תהלים סו יב( . אנושים על ראשם כרכבו (ב) ׁש ְלר אׁשֵ נו  ְבּתָ אֱֹ  .ִהְרּכַ
כדנצר הרשע, כשהיו במדרש תהלים )קלז( הרג בהם פרת בישראל יותר ממה שהרג בהם נבו. ומי פרת קרבימו דוקרים (ג)

 בארץ ישראל, לא היו שותים אלא מי גשמים ומימי מעינות כיון שגלו לבבל שתו מימי פרת ומתו מהם הרבה.
ֵעי־ָאֶרץכ"ש )תהלים עה ט( . מסך (ד) ּתּו ּכ ל ִרׁשְ ָמֶריָה ִיְמצּו ִיׁשְ ר ִמזֶּה ַאְך ׁשְ ּגֵ ַיד־ה' ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך ַוּיַ ס ּבְ י כו   .ּכִ
הּ ל' )תהלים קלז ז( . ערה (ה) ד ּבָ  . פי' הרד"ק )ישעיה כב ה( מחריבים.מקרקרים. ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסו 
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ן ַהְיָקִרים: ֵני ִצּיו  ְנִנים ּבְ  ַוֲעֵליֶהם ְמקו 
 וכל רואיהם מקוננים "בני ציון היקרים המסולאים בפז וגו'" )איכה ד ב(:

ָרָמהַהְיָקִרים ק   ל ּבְ ִמיעּו ִלְבּכ ה. (א)ו   ִהׁשְ
 ישראל היקרים השמיעו קול בכייתם עד לשמי מרום.

ה זֶּה ְוַעל ַמה־זֶּה ִהְקָרנוּ ָל     כ ה.ּמָ
 

כ ה ְוֶזהַי   ֵמר ּבְ כ ה. ַחד ֶזה או  ֵמר ּבְ  או 
 

ן ֵאי ּכ ה:ָר   ְלׁשו  ן ֵאיָכה ּבִ  ְגנּו ְלָהִמיר ְלׁשו 
ה" ב"ֵאי כֹּה", פי' איה כל הבטחות ה' המתחילות ב"כֹּה":  נאנחו והחליפו "ֵאיכָּ

 

 

 יד
על לשון הכתוב וחתימתו  והן עתהובראש כל סוגר  אי כהאלא שהקדים בראש כל דלת א"ב ע"ס 

 בתהלים ע"ד.

ֶפַצח  .(ב)ֵאי ּכ ה א ֶמר ּכ ַרת ְלָאב ּבְ
 איפה ההבטחה שכרת עם אברהם ואמרת לו.

ָתִרים ּכ ה ִיְהֶיה ָלֶנַצח. ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ  ּבִ
ר או  )בראשית טו ה(  –בברית בין הבתרים  ָכִבים ִאם־ּתּוַכל ִלְסּפו  ַמְיָמה ּוְספ ר ַהּכו  ָ ט־ָנא ַהׁשּ  .ָתם גו' ּכ ה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ ַהּבֶ

ֶרַצח. עּו ֲעָצַמי ּבְ ּלְ ה ּבֻ  ְוֵהן ַעּתָ
 ָלָמה לא ֱִֹהים ָזַנְחּתָ ָלֶנַצח:

 

ֶתָך. ָלה ְלַרּצו  ה ְלעו  ש ֶ ׁש ּכְ  ֵאי ּכ ה ּגָ
 היכן זכות יצחק שניגש כשה לעקידה

ֶתיָך. ֵעדו  ּתו  ּבְ  ֵנְלָכה ַעד ּכ ה ּפִ
 .ֵנְלָכה ַעד־ּכ ה)בראשית כב ה(  –אמר פיתה אותו בדברים ו ברהם אבינווא

ְקרּו ְכֶפַלח ַרְעָיֶתָך. ה ּדָ  ְוֵהן ַעּתָ
 

צ אן ַמְרִעיֶתָך: ָך ּבְ ן ַאּפְ  ֶיְעׁשַ
 

ת או  ָ ַמש ּ ים ּבְ ים ְנֻקּדִ  .(ג)ֵאי ּכ ה ַהְבָטַחת ֲעֻקּדִ
 ח(. אאיה זכות יעקב, שהבטחת לו בחזון להרבות צאנו בעקודים ונקודים )בראשית ל

ת.ּכ  ־ִאם  ה י אַמר ּכ ה יּוַחׁש או 
ָכֶרָך ְויָ  ים ִיְהֶיה ש ְ ם ְוִאם־ּכ ה י אַמר ֲעֻקּדִ ָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל־ַהּצ אן ְנֻקּדִ ים ִיְהֶיה ש ְ יםִאם־ּכ ה י אַמר ְנֻקּדִ  .ְלדּו ָכל־ַהּצ אן ֲעֻקּדִ

                                                 
ָמע  (א) ָרָמה ִנׁשְ ל ּבְ  ת"י קלא ברום עלמא אשתמע.. )ירמיה לא יד(קו 
ּכ ה שאמר למשה  ַאּיֵה ּכ ה, ךָ ּכ ה ִיְהֶיה ַזְרעֶ שאמר לאברהם  ֵאיָכה, ַאּיֵה ּכ הבילקו"ש איכה )סוף רמז תת"ר(  .אי כה (ב)

ה( ישעיה מד כג) ל' דיבור והרמת קול כמו. בפצח .ת אַמר ְלֵבית ַיֲעק ב ְצחּו ָהִרים ִרּנָ  .ּפִ
א ָבֶבלפי' במראה נבואה ל'  .במשאות (ג) ָ א־ָנא , כ"ש )בראשית לא יא( ַמש ּ ם גו' ש ָ ֲחלו  ַוּי אֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך ָהלא ֱִֹהים ּבַ

ִדים ָהע ִלים ַעל־ַהּצ אן וגו'ֵעיֶניָך וּ  ל־ָהַעּתֻ  .ְרֵאה ּכָ
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ת או  ְחּתָ ִעיר ְמֵלָאה ְתׁשֻ ה ִוּכַ  .(א)ְוֵהן ַעּתָ
 ים.הוכחת וייסרת את ירושל

ת או  ֻ  :(ב)ָהִריָמה ְפָעֶמיָך ְלַמׁשּ
 הרם עקביך להביא חורבן על אויביך:

ּק ֶדשׁ  ַגן ָנעּול ּבַ  .(ג)ֵאי ּכ ה ָזם ְוָהַרג ִמְצִרי ּבְ
 איפה זכות משה אשר זמם והרג את המצרי אשר פגע בעם קדושיך המכונה גן נעול )שיר ד יב(.

ָתם ֵעדּות ק ֶדשׁ  ֶפן ּכ ה ָוכ ה חו   .(ד)ַוּיִ
 

ה ֶחְלָקם ָאַכל ח ֶדשׁ   .(ה)ְוֵהן ַעּתָ
 תוך זמן קצר נאכלה כל חלקה טובה.

ל ּק ֶדשׁ ־ּכָ ֵיב ּבַ  :(ו)ֵהַרע או 
 כי האויב הרע בכל כוחו נגד קדושיך:

ב ל ֲעָבֶדיָך. (ז)ֵאי ּכ ה טו  או  ח ּגְ ּלַ ׁשֻ  ּכְ
 שלח לגאול את ישראל ממצרים )שמות ג יד(.נהיכן בשורתך למשה רבנו, ש

ּלַח ָעם ְלָעְבֶדָך.ּכ ה   ת אַמר ְלׁשַ
ָחה ַלה' לא ֱֹ ר ְוִנְזּבְ ְדּבָ ּמִ ה ָיִמים ּבַ ל ׁשָ א ׁשְ ָלַחִני ֲאֵליֶכם גו' ֵנְלָכה־ּנָ ָרֵאל ֶאְהֶיה ׁשְ  ֵהינּו.ּכ ה־ת אַמר ִלְבֵני ִיש ְ

ֵבית ִועּוֶדיָך. ְגִדים ּבְ בּו בו  ה ָיׁשְ  ְוֵהן ַעּתָ
 

ֲעדֶ  ֶקֶרב מו  ֲאגּו צ ְרֶריָך ּבְ  יָך:ׁשָ
 

ת ִריתו  ת ּבְ ִריתּות ֲחָדׁשו   .(ח)ֵאי ּכ ה ּכְ
 עם אבותינו במצרים. תָּ ַר כָּ איה הבריתות החדשות )ברית מילה וברית פסח( ׁשֶּ 

ת. תו  ְפֵתי או  מו  ְיָלה ּבְ ת ַהּלַ ֲחצו  כ ה ָאַמר ּכַ  ּבְ
ל־בְּ  ְך ִמְצָרִים ּוֵמת ּכָ תו  ֵצא ּבְ ְיָלה ֲאִני יו  ֲחצ ת ַהּלַ ר וגו'ּכ ה ָאַמר ה' ּכַ  )שמות יא ד(. כו 

ה ל ֲהקוּ  ת. (ט)ְוֵהן ַעּתָ תו  ַנֲעֵליֶהם ֶלאֱֹ  ּבְ
 התאספו האויבים ובאו למקדש בנעליהם.

                                                 
 כינוי לירושלים )ישעיה כב ב( פי' מלאה רוב קול אדם )רש"י(.. עיר מלאה תשואות (א)
 . פירש"י ל' חורבן.למשואותת"י ארם אסתורך )פי' עקביך(. . )תהלים עד ג(הרימה פעמיך  (ב)
 זכיר עליו את השם והרגו.י"מ בשם קודש כ"ש )שמו"ר פר' א'( ה. בקודש (ג)
במדרש )שמו"ר פר' א'( פעם אחת הלך נוגש מצרי אצל שוטר ישראל ונתן עיניו באשתו. עמד . )שמות ב יב( ויפן כה וכה (ד)

לשעת קריאת הגבר, הוציאו מביתו, וחזר המצרי ובא על אשתו והיתה סבורה שהוא בעלה ונתעברה ממנו. חזר בעלה 
אל אותה שמא נגע בך, אמרה לו הן, וסבורה הייתי שאתה הוא. כיון שידע הנוגש שהרגיש ומצא המצרי יוצא מביתו, ש

בו, החזירו לעבודת פרך היה מכה אותו ומבקש להרגו והיה משה רואה אותו ומביט בו, וראה ברוח הקודש מה שעשה 
ְבֵטי־ָיּה ֵעדּות ב ד( . נ"ל לפרש ע"פ רש"י )תהלים קכחותם עדות קודש בבית ומה שעתיד לעשות לו בשדה וכו'. ׁשִ

ָרֵאל לפי שהיו אומות העולם מליזין אחריהן כשיצאו ממצרים ואומרים עליהם שהם ממזרים, אם בגופם שלטו,  ְלִיש ְ
ִניבנשותיהם לא כ"ש, אמר הקב"ה, אני מעיד עליהם שהם בני אבותיהם, הטיל שמו עליהם,  ְמעו  ִ  ָהראּוֵבִני ַהׁשּ

ָרֵאלותיות השם אחת מכאן ואחת מכאן, נמצא השם הזה )במדבר כו( הוסיף עליהם א . אף כאן פי' כי ָיּה ֵעדּות ְלִיש ְ
 משה ראה ברוח הקודש כי רק אותו מצרי בא על בת ישראל ואין זולתו כעדות שם הקודש החתום על שמות בני ישראל.

ה י אְכֵלם ח ֶדׁש ֶאת־ֶחְלֵקיֶהםכ"ש )הושע ה ז( . חלקם אכל חדש (ה)  .ַעּתָ
 ת"י דבכל חיליה אבאש בעל דבבא בקודשא.. )תהלים עד ג( כל הרע אויב בקודש (ו)
 כינוי למשה )שמות ב ב(.. טוב (ז)
בשמו"ר )פר' י"ט( כיון שראו ישראל שפסל לערלים לאכול בפסח, עמדו כל ישראל לשעה . כריתות חדשות בריתות (ח)

 .ֲחִסיָדי ּכ ְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי־ָזַבחִאְספּו־ִלי קלה ומלו וכו' ועליהם נאמר )תהלים נ ה( 
ִביִאיםל' )ש"א יט כ( . לוהקו (ט)  .ַלֲהַקת ַהּנְ
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ת תו  ָתם או  תו  מּו או   :(א)ש ָ
 

ה ָעָלה. ַמע ּומ ׁשֶ  ֵאי ּכ ה ִמׁשְ
ה ָעָלה ֶאל־ָהלא ֱִֹהים וגו' איפה שמועת   )שמות יט ג(ּומ ׁשֶ

ִית ה. (ב)ּכ ה ת אַמר ִלְנַות ּבַ  ַהְמֻעּלָ
ָרֵאל. יד ִלְבֵני ִיש ְ  ּכ ה ת אַמר ְלֵבית ַיֲעק ב ְוַתּגֵ

ֵני ַעְוָלה. ה ִנֲאצּוָה ּבְ  ְוֵהן ַעּתָ
 

ֵמִביא ְלָמְעָלה ַדע ּכְ  :(ג)ִיּוָ
 ויהיה נא בעיניך כל דבריהם נגדנו, כאילו נגדך דברו:

ת. דּומו  ת ַהּקְ ִתּיו  ים או  ִ ׁשּ יַח ׁשִ  ֵאי ּכ ה ש ִ
 ן של שישים אותיות של ברכת כהנים )במדבר ו כג(.היכן השפעת

ת מו  ִרים ּדו  ּבו  ים ּגִ ִ ׁשּ  .(ד)ּכ ה ְתָבְרכּו ְלׁשִ
ָרֵאל ֵני ִיש ְ  ּכ ה ְתָבְרכּו ֶאת־ּבְ

ת. ה ָעְתקּו ְרדּומו   ְוֵהן ַעּתָ
 התיישנו ונרדמו.

ְסָבךְ  ת־ּבִ  :(ה)ֵעץ ַקְרֻדּמו 
 :היער שהם הפקר המקדש, כמו על עצי הרימו את הקרדום והכו בבית

ָך. ׁשֶ ץ ָלק ב ּוֵבַרְך ַעם ְקדו   ֵאי ּכ ה ּפָ
 איה ברכותיו של בלעם, אשר פתח פיו לקלל ואמרת לו )במדבר כג ה(.

יָך. ׁשֶ ר הּוַמר ִלְקדו  ׁשּוב ְוכ ה ְתַדּבֵ  ּבְ
ר  ָלק ְוכ ה ְתַדּבֵ  ונהפכה קללתו לברכה.ׁשּוב ֶאל־ּבָ

ךָ  ה ָצרּו ַעל ִעיר ָקְדׁשֶ  .ְוֵהן ַעּתָ
 

ָך: ׁשֶ ְלחּו ָבֵאׁש ִמְקּדָ  ׁשִ
 

ֵלֶמיָך. ם ׁשְ  ֵאי ּכ ה ִקיַחת ְלִוּיִ
 )במדבר ח ז(

ָלֶמיָך. ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ְלֵבית עו   ּכ ה־ַתֲעש ֶ
ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם  ְוכ ה־ַתֲעש ֶ

ֶמיָך. ה ָרֲעׁשּו ְוִהְרִעיׁשּו ׁשָ  ְוֵהן ַעּתָ
 

ֶמָך: ן ׁשְ ּכַ לּו ִמׁשְ  ָלָאֶרץ ִחּלְ
 

                                                 
נדרש )גיטין דף נ"ו ע"ב( בטיטוס שגידר את הפרוכת ונעשה נס ויצא דם, סבר . )תהלים עד ד( שמו אותותם אותות (א)

 הרג את עצמו )כינוי כלפי מעלה(.
 הלים סח יג(.כינוי לכנסת ישראל )ת. לנות בית (ב)
פירש"י )סהנדרין דף צ"ו ע"ב( תפילה היא, יוודע לפניך אותו קרדום ששבר בו . )תהלים עד ה( יודע כמביא למעלה (ג)

 את ירושלים כאילו הביאו למעלה בכסא הכבוד.
ּב ִרים ָסִביב ָלּה במדרש עה"פ )שיר ג ז( . לששים גבורים דומות (ד) ים ּגִ ִ ׁשּ  ברכת כהנים.אלו שישים אותיות שבׁשִ
ַקְרָניופירש"י ל' )בראשית כב יג( . )תהלים עד ה( בסבך עץ (ה) ַבְך ּבְ ּסְ ַחז ּבַ ה ַאִיל ַאַחר ֶנאֱֹ  .ְוִהּנֵ
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ת ֶעֶרץ ֵאי ּכ ה ְפרו  ְבַעת ׁשו   .(א)ׁשִ
 איפה שבעת השופרות המפחידים )יהושע ו ד(.

ָמה ָלָאֶרץ. יל חו  ת ָיִמים ְלַהּפִ ׁשֶ ה ׁשֵ  ּכ ה ַתֲעש ֶ
ַמת ָהִעיר ְבִלים וגו' ְוָנְפָלה חו  ת ַהּיו  ְפרו  ְבָעה ׁשו  אּו ׁשִ ְבָעה כ ֲהִנים ִיש ְ ת ָיִמים ְוׁשִ ׁשֶ ה ׁשֵ  ּכ ה ַתֲעש ֶ

ָעִרים ָטְבעּו ָבָאֶרץ.ְוֵהן ַעתָּ   ה ׁשְ
 

ְרפּו ָכל ָאֶרץ:־ש ָ ֲעֵדי ֵלא ּבָ  מו 
 

ָצר. ׁשּוַעת ֲאָסֵמי או   ֵאי ּכ ה ּתְ
 היכן הישועה השמורה לנו באוצרותיו של מקום.

ת ָנָצר. רו  ר ַלּדו  כ ה ָאַמר ֲאׁשֶ  ּבְ
ַלִים בְּ והשמורה לדורות כ"ש )זכריה א טז(  י ִלירּוׁשָ ְבּתִ  ַרֲחִמיםּכ ה־ָאַמר ה' ׁשַ

ֲחַצר חּו ְפָרַחי ּבַ ּפְ ה ּתֻ  .(ב)ְוֵהן ַעּתָ
 .ומוטלים כחלל בכל חצרילדיי נפוחי רעב, 

 ַעד ָמַתי לא ֱִֹהים ְיָחֵרף ָצר:
 

 

 טו

 פרשה ה' באיכה. זכור ה'אלא שהקדים בראש כל אות ראשי הפסוקים של א"ב ע"ס 

ים ִפּנִ ה ָצר ּבְ ר ָעש ָ  .(ג)ְזכ ר ֲאׁשֶ
 טיטוס בארמוניי.

 ַלף ַחְרּבו  ּוָבא ִלְפַני ְוִלְפִנים.שָׁ 
 

ִנים א ֶלֶחם ַהּפַָ ִטּמֵ ֵעת ּכְ  .(ד)ַנֲחָלֵתנּו ּבִ
 הפחיד

י ָפִנים ּתֵ ֲעַלת ׁשְ ר ֶכת ּבַ ר ּפָ  :(ה)ְוִגּדֵ
 

ם ָמֵגן ְמָאּדָ ֵעל ּבְ ִמים ּגִ  .(ו)ְיתו 
 חילל וטימא בכלי נשק אדומים.

                                                 
ֵניֶהםל' יראה ופחד כ"ש )דברים ז כא( . ערץ (א)  .ל א ַתֲער ץ ִמּפְ
כו כלב שוטה מאכילין אותו פי' כבד כמו )יומא דף פ"ד ע"א( מי שנש חצריש מפרשים כבדם נשפכה ארצה, . חצר (ב)

 כבד שלו. חצרמ
ת  (מבצר או טירה כמו )צפניה א טז. בפנים (ג) ּנו  תְוַעל ַהּפִ ב הו  )מצודת ציון(. ועניין הפיוט בטיטוס, כ"ש בגיטין )דף  ַהּגְ

ַבת שָׁ נ"ו ע"ב( מה עשה, תפס זונה בידו ונכנס לבית ק"ק והציע ס"ת ועבר עליה עבירה. אבל בהמשך הקינה אומר 
ן  א ַאְדמו  בו  ֵטן ַוּיָ ראשון חילל אויב את המקדש בטרם הצית בו  ופשוט שגם בחורבן משמע שכאן מדבר בחורבן ראשון.סו 

 בו שביעי שמיני )בירושלמי היו מקרקרין( בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו אש כ"ש )תענית דף כ"ט ע"א(

  ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור
י ָאְכלּו ֶלֶחםבמדרש תהלים )יד( על הפסוק . טמא לחם הפניםכ (ד) : ומצאו לחם הפנים מסודר על השלחן א ְכֵלי ַעּמִ

 ואכלו אותו.
בירושלמי . בעלת שתי פניםבגיטין )דף נ"ו ע"ב( ונטל סייף וגידר את הפרוכת. . וגדר פרוכת בעלת שתי פנים (ה)

 כאן.)שקלים פ"ח ה"ב( מעשה חושב ארי מכאן ונשר מ
םעה"פ )נחום ב ד( . במגן מאדם (ו) ּב ֵריהּו ְמָאּדָ  דרשו )ב"ר פר' ס"ג( עשיו, גבוריו אדומים. ָמֵגן ּגִ
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ם ַמְרֶאה ֲאַדְמּדָ ד ָקו ּבְ  .(א)ַוְיַמּדֵ
 מוות על כל השבויים.גזר 

ם. יו ִמּדָ יר ִחּצָ ּכִ  ֵמיֵמינּו ָדַלח ְוִהׁשְ
 עכר

ָיָצא ִמן ִית ְוַחְרּבו  ְמֵלָאה ָדם־ּכְ  :(ב)ַהּבַ
 

ת תו  ַהּוו  ַבר. (ג)ַעל ֲהגו   ּגָ
 טיטוס חשב מחשבות רעות והצליח.

ר ּבָ  .(ד)ְוָנָטה ֶאל־לאֵ ָידו  ְלמּולו  ְלִהְתּגַ
 

ם ָעַבר.ְלא ם ֲאשֶׁ ־ִמְצַרִים ְוָכל  ר ּבָ
 אף אם ניצח הקב"ה במצרים ובכל מקום שעבר. –אמר טיטוס 

אר ַצּוָ ְך ִאּוּויו  ָארּוץ ֵאָליו ּבְ תו   :(ה)ַוֲאִני ּבְ
 אני אל תוך היכלו אכנס בקומה זקופה:

חּוָריו ָאְכָלה ֵאשׁ  ִהְכִניסּו ּבַ ֵתינּו ָזָרה ּכְ  .(ו)ֲאבו 
 כשנדב ואביהו הכניסו אש זרה, אכלתם אש.

ֵאׁש. (ז)ְוֶזה צ ָעה ז ָנה  ִהְכִניס ְול א ִנְכָוה ּבָ
 וטיטוס הכניס זונה ועבר עימה עבירה, 

ת ֵאׁש. (ח)ֲעָבִדים ִחּתּו ְבֻסּכו    ַלּבַ
 הבעירו אש בבית המקדש.

ֵבית ֵאשׁ  ַלח ֵאׁש: (ט)ְוַעל ֶמה ּבְ ם ׁשָ רו   ִמּמָ
 

ֵרת. ֵלי ׁשָ ִציא ּכְ הו  נּו ָטַבְענּו ּכְ ַנְפׁשֵ  ּבְ
 

ִיטְוש ָ  ֳאִני ׁשַ ֵרת. (י)ָמם ּבָ ם ְלַהׁשְ  ּבָ
 להשתמש בהם.

ֵרת. ים ְמׁשָ ּכִ ִהׁשְ ק ּכְ ֵרנּו ִיּמַ  עו 
 כהן.

                                                 
תכעין מה שעשה דוד כ"ש )ש"ב ח ב( . וימדד קו (א) ֵני־ֲחָבִלים ְלָהִמית ּוְמל א ַהֶחֶבל ְלַהֲחיו  ד ׁשְ . במראה אדמדם. ַוְיַמּדֵ

 .ְיֵפה ַמְרֶאה־ְוַאְדמ ִני ִעם. פי' נהג כמו דוד שנא' בו )ש"א יז מב( ראה אדמדםכמפי' מדד את כולם להמית. וי"ג 
בגיטין )דף נ"ו ע"ב( וגידר את הפרוכת והיה דם מבצבץ ויוצא, ובמדרש )ויק"ר פר' כ"ב( ויצאת חרבו . וחרבו מלאה דם (ב)

 מלאה דם.
י. הוותל' )תהלים יט טו( . הגותו (ג) ן ִלּבִ  רמה )רש"י תהלים ה י(.מחשבות מ. ֶהְגיו 
רלה"פ )איוב טו כה( . ונטה אל לא ידו וכו' (ד) ּבָ י ִיְתּגַ ּדַ י־ָנָטה ֶאל־לאֵ ָידו  ְוֶאל־ׁשַ  .ּכִ
במדרש )ויק"ר פר' כ"ב( אמר, לא דמי ההוא דעבד קרבא עם מלכא במדברא ונצח ליה לההוא דעבד  .בתוך אוויו (ה)

ארלה"פ )איוב טו כו( . וץ אליו בצואראר קרבא עם מלכא בגו פלטין דידיה ונצח ליה. ַצּוָ ופירש"י היה  ָירּוץ ֵאָליו ּבְ
 רץ אל הבורא בגובה וזקיפות צוואר להכעיסו.

ַנֲחָלֶתָך במדרש תהלים )עט( . אבותינו זרה וכו' (ו) ִים ּבְ אּו גו  הנחתם אותם להיכנס, ולא אמרת בתורתך )במדבר יח ז( ּבָ
ֵרב יּוָמת  ר ַהּקָ  זר בלבד אלא שני בני אהרן הקדושים נכנסו להקריב ונשרפו.ולא הְוַהזָּ

 פירש"י צועה, ל' משכב ומצע. אבל הרד"ק פי' )בשורשים( צועה, הולכת ממקום למקום.. )ירמיה ב כ( צעה זנה (ז)
יםכינוי לבית המקדש, מקום ה. בית אש (ח) ִ  .ִאׁשּ
ֵלם ֻסּכו  נוי לבית המקדש, שנא' )תהלים עו ג( כי. . בסוכול' )שבת דף ל"ד ע"ב( שמא יחתה בגחלים. חתו (ט)  .ַוְיִהי ְבׁשָ
 במדרש )ויק"ר פר' כ"ב( כינס כל בלי בית המקדש ונתנן לתוך גרגותני אחת וירד לספינה.. ושמם באני שיט (י)
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ֵרת ֵלי ׁשָ ה ּכְ ל ׁשָ ִעים ּוׁשְ ׁשְ  :(א)ְול א ָמָצא ּתִ
 

י ָבא ָעִריץ. רּו ּכִ ׁשָ ים ּכְ  ָנׁשִ
 הנשים ראו טיטוס נכנס.

ִריץ ִית ְנָעָליו ֶהחֱֹ ַקְרַקע ַהּבַ  .(ב)ּבְ
 נעליו חריצים.עשו 

תוּ  ִרים ֻלּפָ א ָפִריץ. (ג)ש ָ בו   ּבְ
 חרדו

ִריץ: ים ַצֲחָנתו  ִהׁשְ ָדׁשִ ֵבית ק ֶדׁש ַהּקֳ  ּבְ
 את סרחונו:הרבה 

ִקים. חּוץ ָצגּו ְמֻחזָּ חּוִרים ִמּבַ  ּבַ
 עמדו בטוחים בחזקת המקדש.

יִקים א ַמזִּ ים ִרּבו  ִ ׁשּ ׁשִ ק ּבְ י ֻיזַּ  .(ד)ְוָתרּו ּכִ
 וחשבו

ָחִקים.ְזֵקִנים  ְ ִהְרׁשּוהּו ִמׁשּ  ִנְבָעתּו ּכְ
 

ים אִזּקִ נו  ְוהּוא ָאסּור ּבָ ת ְרצו  ו   :(ה)ֲעש 
 והקב"ה כאילו אסור בשלשלאות:

ן. א ַאְדמו  בו  ֵטן ַוּיָ ַבת סו   ׁשָ
 חלפה מלכות בבל והגיעה מלכות רומי.

ן ת ָהמו  ב ח ָמה ַוְיַעּוֵ  .(ו)ַוְיַסּבֵ
 

צֵּ  ן.ָנְפָלה ֶעְבָרה ַעל ִניֵני ּפִ  ל ַלח ְולּוז ְוַעְרמו 
 יעקב אבינו )בראשית ל לז(.בני 

ן ׁש ִמּד ק ַאְרמו  י ֻנּטַ  :(ז)ַעד ּכִ
 ובית המקדש ננטש מן השמים:

א. ִית ֵהֵחל ָלבו  ַתח ַהר ַהּבַ  ַעל ּפֶ
 

                                                 
 שהוציאו בכל בוקר מלשכת הכלים )תמיד פ"ג מ"ד(.. תשעים ושלושה כלי שרת (א)
ֶתיָה במדרש איכה עה"פ )ב ז(  .בקרקע הבית נעליו החריץ (ב) מ ת ַאְרְמנו  ֵיב חו  ַיד־או  יר ּבְ ועשו מסמרות של ִהְסּגִ

; וגליגס היינו נעל המסומר כמו  גלגסגליגסין )פי' נעליים( שלהם רושם בארץ )כצ"ל במדרש כגרסת הערוך ערך 
 שפירש בערוך השלם(.

ֵפתל' )רות ג ח( . לופתו (ג) ּלָ ַרד ָהִאיׁש ַוּיִ חֱֹ  , פי' נבהל.ַוּיֶ
יחשבו כמו )קהלת ב ג( . ותרו (ד) י ְבִלּבִ ְרּתִ . במדרש )דברים רבה פר' א'( בשעה שבאו יוזק בששים רבוא מזיקים. ּתַ

השונאים להחריב את ירושלים היו שם ששים רבוא של מזיקים והיו עומדים על פתחו של היכל לפגוע בהם, כיון שראו 
 מקום. את השכינה רואה ושותקת, אף הם נתנו

 בא"ר )פתיחתא לד( דרשוהו על הקב"ה כביכול.. )ירמיה מ א( והוא אסור באזקים (ה)
ן כינוי לירושלים שנא' )שיר ח יא( . המון (ו) ַבַעל ָהמו  ל מ ה ּבְ ֶרם ָהָיה ִלׁשְ  ות"י אותיב יתה בירושלים.ּכֶ
ַמִיםמשמים כ"ש )ישעיה מ כב( . מדוק (ז) ֶטה ַכּד ק ׁשָ  .ַהּנו 
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י ַטְפְסָריו ְלַהֲחִריבו   ָעה ָראׁשֵ ַיד ַאְרּבָ  .(א)ּבְ
 שריו

ִריד ּבו    .ַעל ַצד ַמֲעָרִבי ְלֵזֶכר ִהש ְ
 השאיר כותל מערבי כשריד לזכר.

: ְתֵלנּו ְול א ָרב ִריבו   ְוָצג ַאַחר ּכָ
 ועמד האויב ליד הכותל המערבי, ולא הצליח להחריבו:

ת. יָת ְלַפּנו  ה ָקַצְפּתָ ְוִהְרׁשִ  ַאּתָ
 

ל ֶהם ּכָ ר ֵאין ּבָ ת.־ְיָלִדים ֲאׁשֶ ם ְלַהְפנו  ָ  מּום ִמׁשּ
 

ה ָרְגׁשּו ג   עְ ָלּמָ ִים ְול א ׁשַ ת.־ּתָ ֶאלו  נו  ְנָחה ּפְ  ַהּמִ
 

חּום ְלֶאֶרץ  ּלְ ת עּוץְוׁשִ ל ׁש ְסִפינו  ׁשָ  :(ב)ּבְ
 

ִנְבֵכי־ָים ָבאּו ּבְ עּו ּכְ ּוְ יֵבנּו ׁשִ  .(ג)ֲהׁשִ
 בנו ה' אליך לחיי העולם הבא.יהש –כשהפילו עצמם לתוך הים התפללו 

ם. ּיָ ל ּבַ פּו ַעְצָמם ַיַחד ִלְנּפו  ּתְ  ְוׁשִ
 

ח ּבָ יר ְוִתׁשְ ַעל ָים.ׁשִ ְררּו ּכְ ת ׁשו   ו 
 כמו על ים סוף.

י־ָעֶליָך ה ַרְגנוּ  ת ָים: (ד)ּכִ ְמצּולו   ּבִ
 

ן. אּו ַעד ַנְפׁשָ ת ּבָ מו  י ְתהו   ּכִ
 

ל ן.־ּכָ ַכֲחנּוָך ִחּלּו ְלַמְמׁשָ ַאְתנּו ְול א ׁשְ  ז את ּבָ
 להקב"ה, אלהים שיש בו ממש.

ן. ׁשָ יב ִמּבָ ְקָוָתם ָנְתנּו ְלֵמׁשִ  ּתִ
 

ן:ּוַבת ק ה ִתיׁשָ ָמָעה עּוָרה ָלּמָ ל ִנׁשְ  ו 
 

 

                                                 
במדרש איכה )על איכה א ה( כד כבשוה, . על צד מערבי לזכר השריד בו. ארבעה ראשי טפסריו להחריבוביד  (א)

פלג ארבעתי שוריא טיקסיא לארבעתי דוכסיא )פי' כשכבשו את העיר חילק טיטוס את ד' החומות לד' דוכסין( וכו' 
 "ק נחום ג יז(.שרים ונגידים )רד. טפסריווגזרון מן שמיא שאין כותל מערבי נחרב לעולם. 

תכא(  מאדום היא כ"ש )איכה ד עוץלקחום לרומי ו. לארץ עוץ (ב) ֶאֶרץ־ּבַ ֶבת ּבְ ׁשֶ ם יו  דו  בשלוש ספינות.  .עּוץ אֱֹ
. בגמ' )גיטין דף נ"ז ע"ב( ילדים שנלקחו לרומי לקלון מסרו נפשם להפיל עצמם השבינו שועו כבאו בנבכי ים וכו'
ת מַ אָ  בא וסמכו על מה שנא' )תהלים סח כג(לים ובטחו שיהיה להם חלק לעולם ה ֻצלו  יב ִמּמְ יב ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ ר ה' ִמּבָ

. ובמדרש )איכה רבתי א מה( אמרו שהיו ג' מבשן אשיב מבין שיני אריה אשיב ממצולות ים אלו שטובעין בים ָים
 ספינות.

 (.בכה. עמקי ים )רד"ק שורש בנבכי ים (ג)
)על איכה א טז( השלישית אמרה )פי' ישראל שהיו בספינה השלישית אמרו כשהפילו את  . במדרש איכהכי עליך הרגנו (ד)

צ אן ִטְבָחה־ ָכלנוּ גְ ַר ה   יךָ לֶ י־עָ כִּ עצמם לים(  ְבנּו ּכְ ם ֶנְחׁשַ  .ַהּיו 
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 .למהובראש כל סוגר מלת  אתהאלא שהקדים בראש כל דלת מלת א"ב ע"ס  טז

ה ְך.  ַאּתָ  ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעּמָ
 

ְך.  ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעּמָ
 כן הבטחת שכלל ישראל יהיה מופרש ונבדל בגדולה מכל עם שתשרה השכינה רק בישראל.

הְולָ  ָמְך.  ּמָ לּו ׁשְ ַעל ִחּלְ ֵני ְבִלּיַ  ּבְ
 

ַפְכּתָ ֲעֵליֶהם ַזְעָמְך:  ְול א ׁשָ
 

ה ַמְמּתָ ָבִנים ְלָהֵנק.  ַאּתָ ְלּתָ ְורו  ּדַ  ּגִ
 והינקת אותם.

א ָהא ֵמן ֶאת ָ ר ִיש ּ ֲאׁשֶ  ַהּי ֵנק.־ּכַ
 

ה ק  ְוָלּמָ ּנֵ ָדִנים ִצחּום ְלׁשַ  .(א)ּדְ
 בני דדן הצמיאו אותם למוות.

ק: (ב)ְרֵיהְואַ  ָתיו ְמַחּנֵ רו   ג 
 )הנמשל לאריה( חנק ילדי ישראל:בוכנדצר ונ

ה ַלע  ַאּתָ ַבׁש ִמּסֶ ם ּדְ  .(ג)ֵהיַנְקּתָ
 

ַלע. ְזִלים ִמּסָ ִציא נו   ַוּתו 
 מים מבארה של מרים.

ה יֵדי ֶסַלע  ְוָלּמָ ְמטּו ּבִ  .(ד)ְוׁש ְפֵטיֶהם ִנׁשְ
 ולמה נפלו שופטי ישראל מגובה הסלעים.

לְ  ַלע:ְועו  צּו ֶאל־ַהּסָ  ֵליֶהם ֻנּפְ
 וילדיהם

ה י.  ַאּתָ ל־ּגו  ְמַאס ּכָ  ָזַנְחּתָ ַוּתִ
 

י. ֶרב ּגו  י ִמּקֶ ָך ּגו   ְוָלַקְחּתָ ּלְ
 

ה י.  ְוָלּמָ  ָחׁש ְוָעָלה ַעל ַאְרִצי ּגו 
 מיהר

                                                 
ה ִרמּ לאותם שמראים עצמם כאוהבים. . ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי כמו שפירש"י באיכה )א יט( .דדנים צחום לשנק (א)  ּוִני.ֵהּמָ

כגון בני ישמעאל שהיו יוצאים לקראת הגולים כשהיו השבאים מוליכים אותם דרך עליהם ומראים את עצמם כאילו 
דות נפוחים כסבורים שהוא יין ואוכלים וצמאים ורוצים לשתות אמרחמים עליהם והיו מוציאים להם מיני מלוחים נ

)בראשית י ז( אבל  דדןעם מבני  .)ישעיה כא יג( דדנים .וכשמתיר הנוד בשיניו היתה הרוח נכנסת במעיו והוא מת
הצמיאו ל' )ישעיה ה יג(  .צחוםבני דודנו ישמעאל.  דדניםבמדרש )על איכה ב ב וכן ברש"י על בראשית כא יז( פירש 

נו  ִצֵחה ָצָמא יינו להמית בצמא כמו )פסיקתא זוטרתא פר' חוקת( ולו גוענו בכל אותן המיתות, לא ה .לשנק .ַוֲהמו 
 בצמא.משתנקין 

 כינוי לנבוכדנצר )רש"י ירמיה ד ז(. .ואריה (ב)
ַלעכ"ש )דברים לב יג(  .הינקתם דבש מסלע (ג)  .ַוְיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמּסֶ
 פירשתי לפי הרד"ק )תהלים קמא ו(. .ושופטיהם נשמטו בידי סלע (ד)
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י:  ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגו 
 

ה ִנים  ַאּתָ מו  ים ּוׁשְ ִ ׁשּ  .(א)ֵטאֵטאָת ׁשִ
 ת את ז' עמי כנען.השמד

ֻמִנים. י ׁש ֵמר אֱֹ  ְלָהִביא ּגו 
 

ה ִנים.  ְוָלּמָ ָאִבים ְוַעּמו   ָיְזמּו מו 
 מזימה רעה

ָכִבים ִנְמִנים: ּכו   ְלַעם זּו ּכַ
 

ה ֶדָך.  ַאּתָ ֶבת הו  ַנְנּתָ ְלׁשֶ  ּכו 
 

 ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמיְנָך ְוָיֶדָך.
 

ה דֶ   ְוָלּמָ ְבּתָ ְיִמין הו  ר ֵהׁשַ  ָך.ְלָאחו 
 

ֶדךָ  א ְכבו  ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ  :(ב)ַוּתְ
 

ה ן.  ַאּתָ ם ְלע ָלם ִראׁשו   ָמרו 
 

ן ם ֵמִראׁשו  ַנְנּתָ ָמרו   .(ג)ּכו 
 

ה ן.  ְוָלּמָ ֶפה ּוְבָלׁשו  ע ּבְ  ִנֵאץ ָרׁשָ
 

ן ִאיׁשו  י ָנַגע ַצר ּבְ  :(ד)ַעד ּכִ
 

ה .  ַאּתָ ב ָעֵלימו  ּתָ ְלטו  ש ְ  ש ַ
 

עֵ  ִביֵאמו  ְוִתּטָ יַח ּתְ ש ִ .ּבְ  מו 
 

ה  .(ה)ָעִריץ ֵחֵרף ְוָאַמר ֵאי לא ֱֵֹהימו    ְוָלּמָ
 

: ר י אַכל ֵחֶלב ְזָבֵחימו   ֲאׁשֶ
 

                                                 
ַמְטֲאטֵ ל' השמדה כמו )ישעיה יד כג(  .טאטאת (א) ֵמדְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ ה ע"ש )שיר ו ח(  .ששים ושמונים. א ַהׁשְ ים ֵהּמָ ִ ׁשּ ׁשִ

ים  יַלְגׁשִ מ ִנים ּפִ ת ּוׁשְ  ודרשוה במדרש על אומות העולם.ְמָלכו 
 פי' הרד"ק )ירמיה יד כא( הפלת את בית המקדש לארץ כעלה נובל. .ותנבל כסא כבודך (ב)
אכינוי לביהמ"ק כ"ש )ירמיה יז יב(  .מרום מראשון (ג) ּסֵ נוּ  ּכִ ׁשֵ ם ִמְקּדָ ן ְמקו  ם ֵמִראׁשו  ד ָמרו   .ָכבו 
ן ֵעינו  כינוי לישראל כ"ש )דברים לב י(  .באישון (ד) ִאיׁשו  ֶרְנהּו ּכְ  .ִיּצְ
)דברים לב לז( זה ְוָאַמר ֵאי לא ֱֵֹהימו  צּור ָחָסיּו בו  בגיטין )דף נ"ו ע"ב(  .ולמה עריץ חרף ואמר אי לאהימו וגו' (ה)

 לפי מעלה.טיטוס שחירף וגידף כ
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ה ָך ָים.  ַאּתָ ַרְרּתָ ְבָעזְּ  פו 
 .בקעת את הים לפני משה ובני ישראל

ְדָלַתִים ָים. ֶסְך ּבִ  ַוּתָ
 וסגרת את מי הים כמו דלתות חומה מימינם ומשמאלם.

ה י ַעד־  ְוָלּמָ  ִנְבֵכי־ָים.ָצַלְלּתִ
 עד עמקי ים )רד"ק שורש בכה(.

ם: ּיָ ְבִרי ּכַ ל ׁשִ ְגּדַ  ַוּיִ
 

ה ים  ַאּתָ ׁשִ ת ְקדו  ִהּלו  ב ּתְ ׁשֵ ׁש יו   .(א)ָקדו 
 

ים. ׁשִ ים ְמֻקּדָ יׁשִ ד ְיׁשִ סו   ּבְ
 זקנים

ה ים.  ְוָלּמָ ִים ְקֵדׁשִ  ָרְגׁשּו גו 
 שטופים בזימה.

ים: ָדׁשִ ית ק ֶדׁש ַהּקֳ ּמּו ּבֵ  ְוֵהׁשַ
 

האַ  ה.  ּתָ י ָהִיינּו ֶחְרּפָ ַמְעּתָ ּכִ  ׁשָ
 

ָרָפה. ֵאׁש ִנש ְ ְתָך ּבָ  ְוֻסּכָ
 

ה ה.  ְוָלּמָ ע ַנֲחַלת ֻחּפָ  ְתַבּלַ
 

ֵפָפה: רּוָפה ְוָעֵלינּו חו  ְצִמיַח ּתְ  ּתַ
ֵכן:וקיים בנו מ"ש )דברים לב יב(  ֵתָפיו ׁשָ ם ּוֵבין ּכְ ל־ַהּיו   ח ֵפף ָעָליו ּכָ

ה ל  ַאּתָ יק ַעל ּכָ א.־ַצּדִ  ַהּבָ
 

ה. יְקָך ְבִחּבָ ָדָקה ְוַנְצּדִ  ְלָך ְיָי ַהּצְ
 

ה ה.  ְוָלּמָ ּבָ  ָנִהינּו ְוָלנּו ַהּדִ
 ולמה לנו להתלונן כאשר אנחנו אשמים.

ָבה: חו  ַאְתנּו ּבְ י ָכל־ז את ּבָ  ּכִ
 בעוונותינו:

 

 

                                                 
במדרש )על תהלים כב ד( כל קילוס וקילוס שישראל  .אתה קדוש יושב תהלות קדושים בסוד ישישים מקודשים (א)

 מקלסין להקב"ה כבודו יושב ביניהם.
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 .ולנו בשת הפניםובראש כל סוגר לך ה' הצדקה אלא שהקדים בראש כל דלת א"ב ע"ס  יז

ָדָקה  (א)ְלָך ְיָי ַהּצְ
ה. ר ִהְפֵלאָת ֵמָאז ְוַעד ָעּתָ ת ֲאׁשֶ תו  או   ּבְ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ר ִנְצַרְפנוּ  ְבִחיָנה ֲאׁשֶ : (ב)ּבִ ָעְבּתָ ָתנּו ּתִ  ְואו 

 שלא עמדנו בניסיונות ולכן מאסת בנו:

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ת ַמּסו  י ָלַקְחּתָ ּבְ ֶרב ּגו  י ִמּקֶ גו   .(ג)ּבְ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ת: ו  יֶהם ֲעש  ַמֲעש ֵ ר ִנְמָצא ָבנּו ּכְ ד ִפי ֲאׁשֶ  ּבְ

 שעשינו כמעשיהם:

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ת־לו  ְלָעם. ָהְלכּו־לא ֱִֹהים ִלְפּדו   ּבְ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ָעם ָפׁשְ לא ָהיו ּבְ י ּבֵ ַים־סּוף ּגו  ְמרּו ַעל־ָים ּבְ ַוּיַ  :(ד)ּבְ

 ל כך שישראל מרדו בה' על שפת ים סוף:ע

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ם ֵעַדי ַוֲאִני לא ֱִֹהים ֵזֶכר ְוַאּתֶ  .(ה)ּבְ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ל ִהים ה־ָלנּו אֱֹ ִסין קּום ֲעש ֵ ָחְרֵפנּו ּבְ  :(ו)ּבְ

 

                                                 
ִניםדניאל אמר  (א) ת ַהּפָ ָדָקה ְוָלנּו ּב ׁשֶ פירשו )דניאל ט ז(. ובשמות רבה )פמ"א א'( אנשי כנסת הגדולה עמדו ו ְלָך ה' ַהּצְ

יאותה )נחמיה ט(  ְצָרִים־ַאף ּכִ ר ֶהֶעְלָך ִמּמִ ָכה ַוּי אְמרּו ֶזה לא ֱֶֹהיָך ֲאׁשֶ ּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ וכו' ואחר כל מה שעשו לא  ָעש 
יֶהם־ּוַמְנָך ל אהיה המן צריך לירד אלא מה כתיב  ִניםהוי  ָמַנְעּתָ ִמּפִ ת ַהּפָ ָדָקה ְוָלנּו ּב ׁשֶ דה ב"ר . א"ר יהוְלָך ה' ַהּצְ

ְלָך ה' שלום ודייך עד כאן ולא עוד, אלא שהיו נוטלין מן המן ומקריבין לפני ע"ז וכו' וחוזר ויורד ביום האחר הוי 
ָדָקה ָדָקהובתנחומא )פר' ראה( עבודה זרה עברה עם ישראל בים והים נקרע לפניהם הוי  .ַהּצְ , בו ביום ְלָך ה' ַהּצְ

ם מן ולא עוד אלא שנטלו ממנו והקריבו לע"ז שלהם שנא' )יחזקאל טז יט( שעשו ישראל את העגל, בו ביום ירד לה
ר יהּו ִלְפֵניֶהם ְלֵריַח ִניח חַ ־ְוַלְחִמי ֲאׁשֶ יְך ּוְנַתּתִ ַכְלּתִ ֶמן ּוְדַבׁש ֶהאֱֹ י ָלְך ס ֶלת ָוׁשֶ ִהי ָנַתּתִ ִהימהו  ַוּיֶ , ויהי למחר, ַוּיֶ

יֶהם־ּוַמְנָך ל אואעפ"כ  ָדָקהלְ הוי  ָמַנְעּתָ ִמּפִ  .ָך ה' ַהּצְ
יםל' )ירמיה ט ו(  .בבחינה אשר נצרפנו (ב) ְרָפם ּוְבַחְנּתִ  .ִהְנִני צו 
 ניסים )ת"א דברים ד לד(. .במסות (ג)
ה־ַוּי אְמרּו ֶאלכ"ש )שמות יד יא(  .)תהלים קו ז( וימרו על ים (ד) ִלי מ ׁשֶ מִּ ־ֵאין ֲהִמּבְ נּו ָלמּות ּבַ ִמְצַרִים ְלַקְחּתָ ר ְקָבִרים ּבְ ְדּבָ

ְצָרִים־ַמה ִציָאנּו ִמּמִ נּו ְלהו  יָת ּלָ  )רד"ק(. זּ את ָעש ִ
ם ֵעַדי ְנֻאם־ה' ַוֲאִני לאֵל' )ישעיה מג יב(  .ואתם עדי ואני לאהים (ה) . ופי' עדים על גילוי השכינה במעמד הר סיני ְוַאּתֶ

י שנא' )דברים ד לה(  ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ד ִמְלַבּדו   ִהים ֵאיןלא ֱֹהּוא הָ  ה'ַאּתָ  .עו 
ה־ָלנּו לא ֱִֹהיםשביקשו מאהרן במעשה העגל )שמות לב א(  .בחרפנו בסין קום עשה לנו כו' (ו)  .קּום ֲעש ֵ
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ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ְדָבׁש. יִחת ּבִ ַצּפִ נּו ּכְ ִהְטַעְמּתָ ַטַעם ׁשֶ  ּבְ

 

ִניםוְ  ת ַהּפָ  ָלנּו ּב ׁשֶ
ֶמן ּוְדָבשׁ  ם ִהְקַרְבנּו ְלָפָניו ס ֶלת ָוׁשֶ יו   :(א)ּבְ

 לפני עגל הזהב

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ִכְלּכּול ָמן ּוְבֵאר ְוַעּמּוד ָעָנן.  ּבְ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ל ֵקל ֶלֶחם ַהּקְ ָרְגָנן: (ב)ּבְ ָאֳהֵליֶהם ּבְ ֵתינּו ּבְ  ֲאבו 

 

ָדָקה ְלָך ְייָ   ַהּצְ
ָבר. ר ל א ָחַסְרנּו ּדָ ְדּבָ ּמִ  ּבַ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ת ְוִדי ָזָהב ת ָלָבן ַוֲחֵצרו  ַנֲאצו  ר: (ג)ּבְ ְמֻדּבָ  ּכִ

 

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ג ְוכ ל ַמְלֵכי ְכָנַען. ן ְועו  ִסיחו   ּבְ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
לִ  ֵחֶרם ּבְ ר ָמַעל ּבַ ָעָכן ֲאׁשֶ  י ְמצ א ַמַען:ּבְ

 טענה להצטדק: )יהושע ז(

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
יִעים. ׁשִ ר מו  ָעה ָעש ָ ַאְרּבָ ַעְלּתָ ּבְ ר ּפָ פ ַעל ֲאׁשֶ  ּבְ

 י"ד שופטים מיהושע עד שמואל.

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ִעים: ׁשְ י בו  ֲאַנְחנּו פו  ֶצֶלם ִמיָכה ּכִ  ּבְ

 )שופטים יח(

                                                 
במדרש )שמו"ר פר' מא( היו נוטלין מן המן ומקריבין לפני ע"ז. והמן טעמו  .ביום הקרבנו לפניו סולת ושמן ודבש (א)

ָמִים, ד( סולת, שמן ודבש, סולת, שנא' )שמות טז  ָ ַטַעםשמן שנא' )במדבר יא ח( ֶלֶחם ִמן־ַהׁשּ ד  ְוָהָיה ַטְעמו  ּכְ ְלׁשַ
ֶמן ָ ְדָבשׁ דבש שנא' )שמות טז לא( , ַהׁשּ יִחת ּבִ ַצּפִ ר. ונאמר )יחזקאל טז יט( ּכְ ֶמן ּוְדַבׁש ־ְוַלְחִמי ֲאׁשֶ י ָלְך ס ֶלת ָוׁשֶ ָנַתּתִ

יהּו ִלְפֵניֶהם ְלֵר  יְך ּוְנַתּתִ ַכְלּתִ  .יַח ִניח חַ ֶהאֱֹ
ל ֵקלכ"ש )במדבר כא ה(  .בלחם הקלוקל (ב) ּלֶֶחם ַהּקְ נּו ָקָצה ּבַ  .ְוַנְפׁשֵ
ת"א אתפלו על מנא )פי' רבו על המן, שהוא לבן( ובחצרות ארגיזו על בישרא ועל  .)דברים א א( לבן וחצרות ודי זהב (ג)

 די עבדו עגל דדהב.
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ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ָלִמים.בְּ  ן ּוֵבית עו  ב ְוִגְבעו  יל ה ְונו   ִקיַמת ׁשִ

 בהקמת המשכן בשילה, בנוב ובגבעון, ובבניין בית המקדש.

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ָחְרבּו ּוָבם ָאנּו ִנְכָלִמים: ְמָצא ָבנּו ׁשֶ ּנִ ע ׁשֶ ֶרׁשַ  ּבְ

 

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ִבצְ  ָחְרבּו ּבְ ת ׁשֶ נו  ֵני ָחְרּבָ ׁשְ ִמיםּבִ  .(א)ֵענּו ְוָאנּו ַקּיָ
 בעוונינו

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
ַרֲחִמים: ׁשּוב ֵאֵלינּו ּבְ ּתָ ָכל־ֵלב ׁשֶ ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ּבְ  ּבְ

 

ָדָקה  ְלָך ְיָי ַהּצְ
ַמע ָ ִהׁשּ ה ִמּלְ בּוׁשָ ְנָאה ּכְ ָהְיָתה ש ִ ָנה ׁשֶ ת ׁשָ ע ֵמאו  ְתׁשַ  .(ב)ּבִ

 

ִנים ת ַהּפָ  ְוָלנּו ּב ׁשֶ
תָ  ָמע:ּכְ ה לא ֱַֹהי ָאְזְנָך ּוׁשֲ ע ַהּטֵ ּוַ ת ְוׁשִ  ַבע ִאיׁש ֲחמּודו 

 )דניאל ט יח( דניאל
 
 

 .ושמעובראש כל סוגר הטה לאהי אזנך אלא שהקדים בראש כל דלת תשר"ק ע"ס  יח

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ָמִים. ָ  ְלִתְפֶלֶצת ְמַנֶאֶצת ִמי ִלי ַבׁשּ

 מים יכול להילחם נגדי.מי בש –מלכות מחרידה ומפחידה ואומרת ל

מַ   עּוׁשְ
ָמִים ָ ַער ַהׁשּ ד ׁשַ ְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסו  ְרֶריָך ָהאו  ֲאַגת צו   :(ג)ׁשַ

 

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
יק ָעָתק ֶבֶרת ַעל־ַצּדִ ת ַהּדו   .(ד)ְלִרְגׁשַ

 לקול האומרים עליך דברי שקר.

                                                 
כמו שפירש"י )קידושין דף ל"א ע"ב( כילה הקב"ה חמתו בעצים ואבנים  .בשני חרבנות שחרבו בבצענו ואנו קיימים (א)

 שבביתו ומתוך כך הותיר פליטה לישראל.
במדרש )ויק"ר פר' ז'( קרוב לתשע מאות שנה היתה השנאה כבושה בין  .בתשע מאות שנה שהיתה השנאה כבושה (ב)

עליהן בימי יחזקאל, והחשבון ת"פ שנה מיציאת  ישראל לבין אביהם שבשמים, מיום שיצאו ממצרים ועד שנה שנתעוררה
 מצרים עד לבנין הבית ע"י שלמה )מ"א י א( ות"י שנה שעמד הבית )ועיין בפי' מהרז"ו(.

כינוי לביהמ"ק  .שער השמים .החריבו והפילו את החומה עד שיתגלו היסודות .)תהלים קלז ז(ערו ערו עד היסוד  (ג)
 )בראשית כח יז(.

ִיםקול כמו )תהלים ב א( הרמת  .רגשת (ד) ה ָרְגׁשּו גו  ת ַעל. ל' )תהלים לא יט( הדוברת על צדיק. ָלּמָ יק ־ַהּד ְברו  ַצּדִ
יק, ודרשו במדרש )ב"ר פר' א'( ָעָתק  . דבר שאינו )רש"י תהלים לא יט(.קעת. חי העולמים ,ַצּדִ
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ַמע  ּוׁשְ
ן ֵמִעיר או  ל ׁשָ פּוכָ  (א)קו  ֵחָמה ׁשְ ק:ּבְ ּתַ  ה ְלׁשַ

 ובכעסך השתק אותם: קול המון אויבינו

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ְלָחָמה. ח ְוָנם קּומּו ְוָנקּוָמה ָעֶליָה ַלּמִ ּלָ  ְלִציר ׁשֻ

 קומו ונתקוף את כלל ישראל. –לשליחים ששולחות אומות העולם זו לזו האומרים 

ַמע  ּוׁשְ
ִמים ּלָצּות הו  א ָהֵעת ִאּתו  בְּ  (ב)ּפַ ֵחָמה:ּבָ  ֵביתו  ְלִהּלָ

 העת להילחם עם הקב"ה כביכול בביתו: ההגיע –האומרים בקול 

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ל־יּוָכלוּ  ה ּבַ בּו ְמִזּמָ  .(ג)ְלָעצּו ֵעָצה ְוָחׁשְ

 

ַמע  ּוׁשְ
לּו: ּכָ ת ִנְסּתַ ו ָעֶליָך ֲעלו  ֲעצּו ֵלב ַיְחּדָ יַחת נו   ש ִ

 להילחם נגדך:שיחתם כאשר הם נועצים בסכלותם לעלות 

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ָרא. ׁש ַהּמו  חּו ָבֵאׁש ִמְקּדַ ּלְ  ְלִנֲאצּו ְוׁשִ

 

ַמע  ּוׁשְ
ל ִזְמָרה: ָדה ְוקו   ְמָחְרֶפיָך ַמְדִמיֵמי ּתו 

 משתיקי

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ן ָחְמדּו ָלֶהם.  ַלּלִֵצים ָלצו 

 ללצים האוהבים להתלוצץ.

ַמע  ּוׁשְ
ָתם ֲאשֶׁ  ל־ֶחְרּפָ ל ֵאיָמְתָך ֲעֵליֶהם:ּכָ  ר ֵחְרפּוָך ְוַהּפֵ

 

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ִרים ת ְמַחזְּ בו  ְרחו  רּוִבים ּבִ ִציאּו ַהּכְ  .(ד)ְלָיֲהרּו ְוהו 

 

                                                 
ִריד מֵ וְ רמז לרומי כמו שפירש"י )במדבר כד יט(  .מעיר (א) ִביד ש ָ  מעיר חשובה של אדום והיא רומי.ִעיר ֶהאֱֹ
ֶמהל' )ישעיה נט יא(  .הומים (ב) ים ֶנהֱֹ ּבִ נוּ  ַכּדֻ ּלָ  .ּכֻ
 פירש"י זה טיטוס שחשב שפגע בהקב"ה, ולא השכיל להבין שאין הדבר ביכלתו. .)תהלים כא יב( חשבו מזמה בל יוכלו (ג)
לבית קה"ק ומצאו שם שני כרובים, נטלו אותם ונתנו  בא"ר )פתיחתא ט( נכנסו .והוציאו הכרובים ברחובות מחזרים (ד)

 אותם בכליבה והיו מחזירין אותן בחוצות ירושלים.
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ַמע  ּוׁשְ
ֲחָך ֲחִזיִרים לּו ַעל ִמְזּבַ ֶהעֱֹ ת ִטּנּוָפם ּכְ  :(א)ַטְרחו 

 

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ית ק דֶ  פּו ּבֵ לּו ְוִטּנְ ים.ְלִחּלְ ָדׁשִ  ׁש ַהּקֳ

 

ַמע  ּוׁשְ
ים ׁשִ ת ְקדו   :(ב)ֵזִדים ְמָזְרִקים ְלמּוְלָך ִמילו 

 

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
. ֵביתו  ֲחָמה ִאּתו  ּבְ ים ֶמַצח ְלכּו ְוִנּלָ ֲעִזים ְמִעזִּ  לו 

 

ַמע  ּוׁשְ
ֵביתו   י ֵאין ָהִאיׁש ּבְ ְלִלים ְמַהְלִלים ּכִ ת הו   :(ג)ַהּוו 

 ים, האומרים בסכלותם כי אין הקב"ה בביתו:חמדתם וחשקם של הסכל

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ד. ֶבֶרת ֲאִני ְוַאְפִסי עו   ְלדו 

 )ישעיה מז ח(

ַמע  ּוׁשְ
ֶחֶצת ּתַ ּדּוֶפיָה ְוֵחרּוֶפיָה ִמׁשְ ד: (ד)ּגִ ְסֲאָך עו   ַעד ּכִ

 מתגאה

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ָזה ּוַמְלֶעֶגת ַמה ִחיִלי ְוֵאינו  נִ ־ְלבו   ְבֶנה.ּתו 

 למה אתם מצפים

ַמע  ּוׁשְ
ֶנה: ים ָמַתי ִיּבָ ְרִעים ּוְמַחּכִ יִדים ְוקו  ת ַמְסּפִ ִכּיַ  ּבְ

 

ה לא ֱַֹהי ָאְזְנךָ   ַהּטֵ
ֵמם. ׁש ְוָלַעד ׁשו  ח ְוֻנּטַ ּכַ ב ְוׁשֻ ְמִרים ֻעזַּ  ְלאו 

 

                                                 
 בחשמונאים )ספר א' פ"א( וכן במגילת אנטיוכוס. .על מזבחך חזירים (א)
 ברש"י )דברים כה יח( ובתנחומא )פר' כי תצא(. .זדים מזרקים למולך מילות קדושים (ב)
ל'  .הוללים מהללים ת"י ורבא ממליל תחמודי נפשיה. ו  שׁ פְ ת נַ וַּ ר הַ בֵ ל ּד  דו  גָּ הַ וְ שק כמו )מיכה ז ג( תאווה וח .הוות (ג)

ְכלּות  ת ְוש ִ  דרשו )סנהדרין דף צ"ו ע"ב( אין איש אלא הקב"ה. .)משלי ז יט( כי אין האיש בביתו)קהלת א יז(. ה ֵללו 
 .שחוץהארי הזה ל' גאווה כמו )מדרש על שיר ד ח( מה  .משתחצת (ד)
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ַמע  ּוׁשְ
ָך ַהשָּׁ  ׁשְ ֶניָך ַעל ִמְקּדָ א ִקְנָאֵתנּו ְוָהֵאר ּפָ  ֵמם:ֶאְנָקֵתנּו ְוַקּנֵ

 
 

 א"בע"ס  יט

ִתְרָצה ְמל את ֶסֶפק ָיָפה ּכְ  .(א)ָאז ּבִ
 כשנתמלאה המידה מעוונותיהם של ישראל.

 .(ב)ֵהן ֶאְרֶאּלָם ָצֲעקּו חּוָצה
 המלאכים

ן ָיָצא.־ּבֶ ן ּכְ הּו ֵמַאְרמו   ִחְלִקּיָ
 .דשהמקת כאשר ירמיהו )ירמיה א א( יצא מבי

ֶלת ָמָצא ה ְיַפת ּת ַאר ְמֻנּוֶ ָ  :(ג)ִאׁשּ
 

ם לא ֱִֹהים ְוָאָדם. ׁשֵ ַזְרִני ָעַלִיְך ּבְ  ּגו 
 

ִדים ַאּתְ או  ִלְבֵני ָאָדם. ֵ ד ַלׁשּ  ִאם ׁשֵ
 

ר ָוָדם. ָבש ָ מּות ָיְפֵיְך ּכְ  ּדְ
 

ם: ַמְלָאִכים ְלַבּדָ ְך ְוִיְרָאֵתְך ּכְ ְחּדֵ  ּפַ
 

ַחת ֶלם ּפָ ד ָאִני ְול א ג   .(ד)ֵהן ל א ׁשֵ
 גוף, שסופו לקבר. –ענתה האישה 

ׁשּוָבה ָוָנַחתְיד  .(ה)ּוָעה ָהִייִתי ּבְ
 במרגוע ומנוחה.

ְבִעים ְוֶאָחד. ל ׁש ֲאִני ּוְלׁשִ  ְוֵהן ְלׁשָ
ים ְוֶאָחד: ִ ׁשּ ר ְוׁשִ ֵנים ָעש ָ  ְוִלׁשְ

 

 .(ו)ֶזה ָהֶאָחד ַאְבָרָהם ָהָיה
 

                                                 
ְפקו  ֵיֶצר לו  ל' )איוב כ כב(  .ספק (א) ְמל אות ש ִ אין הקב"ה נפרע מן האדם עד שתתמלא ואמרו )סוטה דף ט' ע"א(  ּבִ

ְפקו  ֵיֶצר לו   סאתו שנאמר ְמל אות ש ִ ירת מלכות ישראל )מ"א בתרצה כינוי לכלל ישראל,  .)שיר ו ד( יפה כתרצה. ּבִ
 טו כא(.

פירשו א"ע ורד"ק מלאכים. ובא"ר )על איכה א ב( הקב"ה בוכה ומבכה מלאכי  .)ישעיה לג ז( קו חוצההן אראלם צע (ב)
 .הן אראלם צעקו חוצההשרת עימו שנא' 

בפסיקתא רבתי )פכ"ז( אמר ירמיהו כשהייתי עולה  .בן חלקיהו מארמון כיצא אשה יפת תואר מנוולת מצא (ג)
כו' אמרתי לה, אם אישה את, דברי עימי, ועם רוח את, הסתלקי מלפני וכו' לירושלים נטלתי עיני וראיתי אישה אחת ו

 ענתה ואמרה לי, אני אימך ציון.
ְלִמי ָראּו ֵעיֶניךָ גוף כמו )תהלים קלט ז(  .גולם (ד) ְקחּו ֶאת. קבר כמו )ש"ב יח יז( פחת. ּגָ ַער ־ַוּיִ ִליכּו א תו  ַבּיַ ׁשְ ם ַוּיַ לו  ַאְבׁשָ

דו  ־ֶאל ַחת ַהּגָ לַהּפַ בּו ָעָליו ּגַ ּצִ ל ְמא ד־ל ַוּיַ דו   .ֲאָבִנים ּגָ
 פירש"י במנוחה ומרגוע. .)ישעיה ל טו( בשובה ונחת (ה)
 .ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהםכ"ש )יחזקאל לג כד(  .זה האחד אברהם היה (ו)
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ה. ּיָ ִליׁשִ ת ׁשְ ה ָאבו  ל ׁשָ ְ  ּוֶבן ַהׁשּ
 

ְבֵטי ָיּה. ר ְוֵהן ׁשִ ֵנים ָעש ָ  ח ק ׁשְ
 

ְבִעים ְוֶאָחד ַסְנהֶ וְ  א ְוׁשִ ים ִרּבו  ִ ׁשּ  י ָיּה:ֵר דְ ׁשִ
 

י ְתׁשּוָבה. יִבי ַוֲעש ִ  ַטֲעִמי ַהְקׁשִ
  –ענה ירמיה 

ְך ֲחׁשּוָבה. ל־ּכָ ֵתְך ּכָ יו   ַיַען הֱֹ
 

ָבה. טו  ַח ּבְ מו  ֶעֶלץ ְוִלש ְ  ָיָפה ִליְך ּבְ
 יפה לך השמחה

ֵבָבה: ו  ת ַהׁשּ ד ּבַ ֵרא עו   ְול א ִתּקָ
 

י ֵאי ִלי ָמה ָאִרים.ּכִ ַמח ְוקו   ְך ֶאש ְ
 אכן איך אשמח –עונה כנס"י 

ַיד ָצִרים. נּו ּבְ ָלַלי ִנּתְ  ֵהן עו 
 ילדיי

ִרים.  ָלקּו ְנִביַאי ְוָדָמם ֻמּגָ
 נשפך ארצה.

ָלִרים: קו  ֲהַני ּבְ ַרי ְוכ  לּו ְמָלַכי ְוש ָ  ּגָ
 בשלשלאות:

ֲעו    י ּבַ ׁשִ ן ִמְקּדָ  ִני ָנָדד.ְמלו 
 

ִדי ֵמאָ  ד.ּדו  ּדָ ַרח ַוּיֻ  ז ּבָ
 ונדד.

ד. ּדַ ְרִחי ׁשֻ ַעל ּכָ  נ ַעם ָאֳהִלי ּבְ
 

ָבה ָבָדד: ִתי ָעם ֵאיָכה ָיׁשְ  ַרּבָ
 

ח  ֵללא ֶהיָך ָנִביא ִיְרְמָיה. (א)ש ַ
 נא ללאהיך. התפללמבקשת כנסת ישראל לנביא: 

ה. ת ס ֲעָרה ֲעִנּיָ ַעד ַמּכַ  ּבְ
 .מחסה בסערההעומדת בלי  הענייהעל המכות שמקבלת כנסת ישראל 

ּה. ּיָ  ַעד ַיֲעֶנה לאֵ ְוי אַמר ּדַ
 

ְבָיה: יֵלִני ֵמֶחֶרב ְוׁשִ  ְוַיּצִ
 

                                                 
ֶדה אצֵ יֵּ וַ ל' תפילה כמו שדרשו עה"פ )בראשית כד סג(  .שח (א) ָ ש ּ ּוַח ּבַ )תהלים קיט נו ל' ציווי בפתח כמו . ומצאִיְצָחק ָלש 

לכב(   .ּג לאשר לפי רש"י שם בא במקום )תהלים כב ט(  ּגַ
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. נו  ה ִלְפֵני קו  ִחּנָ ּלֵל ּתְ  ּפִ
 התפלל ירמיה

. נו  ָאב ַעל ּבְ  ָמֵלא ַרֲחִמים חּוס ּכְ
 

נו   ֶהְגָלה ּבְ ָאב ׁשֶ  .(א)ָצַעק ַמה־ּלָ
 

: ְלַחן ָאב ֵאינו  ׁשֻ ּבְ ן ׁשֶ י ַלּבֵ  ְוַגם או 
 

ה.קוּ  ׁשֶ ה ֶתחֱֹ  ם ָלְך ִיְרְמָיה ָלּמָ
 תשתוק.  –אמר הקב"ה 

ה ת ְוַאֲהר ן ּומ ׁשֶ  .(ב)ֵלְך ְקָרא ְלָאבו 
 

א. ש ֵ אּו ִקיָנה ְלִהּנָ ִעים ָיבו   רו 
 לשאת קינה.

י ְזֵאֵבי ֶעֶרב ה:־ָטְרפּו ֶאת (ג)ּכִ ֶ  ַהש ּ
 לילה

ִביא. ֵאג ָהָיה ִיְרְמָיהּו ַהּנָ  ׁשו 
 

ֵהם כְּ  ָלה נו   ָלִביא.ַעל ַמְכּפֵ
 

ִבי ת ַהּצֶ ְבִכי ֲאבו  ל ּבִ נּו קו   .(ד)ּתְ
 

ִבי: ֶ ׁשּ ם ּבַ עּו ְבֵניֶכם ְוִהּנָ  ּתָ
 
 

 א"בע"ס  כ

ת ֲהל ְך ִיְרְמָיהּו ַעל ִקְבֵרי ָאבו  ת. .(ה)ָאז ּבַ ת ֲחִביבו   ְוָנם ֲעָצמו 
 ואמר

ת. ְכבו  ם ׁשו  ת ָמה ַאּתֶ ֲחָרבו  קּום ּבַ לּו ּוִבּתְ ֵניֶכם ּגָ  .(ו)ּבְ
 ותם בחרב.דקרו א

ת ְוַאּיֵה ְלאּובו  ֶאֶרץ ּתַ ת. ּבְ  :(ז)ְזכּות ָאבו 
 אשר הלכו אחר ה' במדבר ארץ לא זרועה:

ִקיִנים. ם ּבְ עּו ֻכּלָ ִנים. ּגָ ן ּבָ  ַעל ֶחְסרו 
 צעקו

                                                 
 בברכות )דף ג' ע"א( מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. .מה לאב שהגלה בנו וכו' (א)
חק ויעקב ומשה מקבריהם שהם יודעים בא"ר )פתיחתא כ"ד( לך וקרא לאברהם יצ .לך קרא לאבות ואהרן ומשה (ב)

 לבכות.
ֵאֵבי ֶעֶרבל' )צפניה ג ג(  .זאבי ערב (ג)  .ְוַחּדּו ִמזְּ
ָרֵאלנמשלו ישראל לצבי שנא' )ש"ב א יט(  .אבות הצבי (ד) ִבי ִיש ְ  .ַהּצְ
 בא"ר )פתיחתא כ"ד( לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם וכו'. .על קברי אבות (ה)
ָתםל' )יחזקאל טז מ(  .ום בחרבותובתק (ו) ַחְרבו  קּוָך ּבְ  , פי' במצודה ובקעו אותך.ּוִבּתְ
 פי' א"ע ארץ ציה וצמא. .)הושע יג ה( ארץ תלאובות (ז)
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ֲחנּוִנים. ל ּתַ קו  ְבבּו ּבְ ִנים. ּדו  ֵכן ְמעו  ֵני ׁשו   ּפְ
 דיברו

ִר  ַהְבָטַחת ְוַאּיֵה י ָלֶהם ּבְ  ית ִראׁש וִנים:ְוָזַכְרּתִ
 )ויקרא כו מה(

ת הוּ  ִדי ּבְ  .(ב)ְול א ָפֲחדּו ְול א ָרהוּ  .(א)ֵהם ֵהִמירּו ְכבו 
 ולא יראו. –עונה השכינה 

הוּ  ָוַאְעִלים ֵעיַני ֵמֶהם ְול א ָנהּו.  .(ג)ְול א ׁשָ
 לא שבו אלי לדבקה בי.

א־הּוא ק ַעל ֲאִמיַרת לו   :(ד)ְוֵאיְך ֶאְתַאּפַ
 

ֲעבּוָרם.ָזַעק ַאב ָהמו   ֵני לאֵ ָרם. ן ּבַ ן ּפְ  ְוִחּנֵ
 אברהם אבינו )בראשית יז ד(

ת ֲעבּוָרם. ִחינו  ר ּבְ יִתי ֶעש ֶ ם ֻנּסֵ ְבָרם. ִחּנָ  ְוֵהן ָחִזיִתי ׁשִ
 עשרה ניסיונות

יָרא ַאְבָרם: ְוַאּיֵה  ַהְבָטַחת ַאל־ּתִ
 )בראשית נא א(

ת. רו  ת. ָטעּו ְלִהזָּ ת ָזרו  דו  ֲעבו   ּבַ
 טעו להתנהג כזרים. –ענתה השכינה 

ת. ת ָיֲעצּו ַלְחצ ב ּב ארו  רו  ּבָ ת ִנׁשְ  .(ה)ּב ארו 
 

בְּ  ֶרת ַהּדִ ּטּול ֲעש ֶ ק ַעל ּבִ ת:ְוֵאיְך ֶאְתַאּפַ  רו 
 

ַחק ּכ ה ָצַוח ִיְצָחק. ֵכן ׁשַ ֵני ׁשו   .(ו)ּפְ
 

י ֶטַבח הּוַחק. ְוא ּבִ ָ ַחק ְוִנְמַחק. ַלׁשּ  ְוֵהן ַזְרִעי ִנׁשְ
 נכתב.

ִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק:ְוַאּיֵה ַהבְ   ָטַחת ְוֶאת־ּבְ
 )בראשית יז כא(

ִיְרְמָיה. ה. ָמרּו ּבְ אּו ַהר ַהּמ ִרּיָ  ְוִטּמְ
 –ענתה השכינה 

ה. א ְגִעּיָ ו  ּיָה ִנְלֵאיִתי ְנש  ׁשִ ָלה ִלי ִמּנְ  .(ז)עו 
 התעייפתי מלסבול את צעקת העשוקים העולה מן הארץ.

                                                 
ִעילכ"ש )ירמיה ב יא(  .הם המירו כבודי בתוהו (א) א יו  לו  דו  ּבְ בו  י ֵהִמיר ּכְ  .ְוַעּמִ
ְרהוּ ַאלל' פחד כמו )ישעיה מד ח(  .ולא רהו (ב) ְפֲחדּו ְוַאל־ּתִ  .־ּתִ
ָרֵאל ַאֲחֵרי ה'ל' תשובה ודביקות בה' כ"ש )ש"א ז ב(  .ולא נהו (ג) ית ִיש ְ ל־ּבֵ הּו ּכָ ּנָ  .ולא שהופי' חזרו אליו ודבקו בו.  ַוּיִ

 ות"י ושהו, ופירש"י הוו מתונין להתבונן.ִהְתַמְהְמהּו ּוְתָמהּו לא התבוננו כמו )ישעיה כט ט( 
א־הּואכ"ש )ירמיה ה יב(  .לא הוא (ד) ה' ַוּי אְמרּו לו  ֲחׁשּו ּבַ  .ּכִ
ר כ"ש )ירמיה ב יג(  .לחצוב בורות וכו' (ה) ִרים ֲאׁשֶ ּבָ ת ִנׁשְ ת ּב ארו  ים ַלְחצ ב ָלֶהם ּב ארו  ר ַמִים ַחּיִ א ִתי ָעְזבּו ְמקו 

ִים  .ל א־ָיִכילּו ַהּמָ
ִניר לי אבא בא"ר )פתיחתא כ"ד( רבש"ע כשאמ .כה צוח יצחק וכו' (ו) ָלה ּבְ ה ְלעו  ֶ לא עיכבתי על  לא ֱִֹהים ִיְרֶאה־ּלו  ַהש ּ

 דבריך ונעקדתי ברצון לבי על המזבח ופשטתי את צווארי וכו'.
 אחד מעשרה שמות של הארץ )ויק"ר פר' כ"ט(. .נשיה (ז)
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ק ַעל ֲהִריַגת   :(א)ְזַכְרָיהְוֵאיְך ֶאְתַאּפַ
 

ֵלף ין זו  ַתּנִ ת ּכְ ָמעו  ֶתֶלף. ּדְ ד ּבְ  .(ב)ָסח ֻיּלַ
 ובכה הרבה. התפלל יעקב אבינו.

ֶעֶלף י ּבְ ְחּתִ ּפַ ּטִ ָלַלי ׁשֶ זוּ  .(ג)עו  ֶחֶלף. (ד)ֵאיְך ּגָ י ּבְ  ֶמּנִ
 בטורח גדול. איך עברו וחלפו ממני.

ָדִמים ִמים ּבְ י ּדָ ה ָאלֶ  (ה)ְוֵאיְך ָהְפַרע ֶמּנִ ּמָ  ף:ּכַ
 ואיך נפרע ה' ממני אלפי איש עבור דמו של זכריה:

ֵאֶפר ּוֻמְדָמן פּוׁש ּבָ ָמן. ּכָ ֶעה ֶנאֱֹ ץ רו   .(ו)ּפָ
 מכוסה באפר ואשפה )דרך אבילות(.כשהוא  פתח פיו משה רבנו

ֵחיִקי ָהֳאָמן ר ּבְ ל א ְזָמן. .(ז)צ אן ֲאׁשֶ זּו ּבְ  ְוֵאיְך ּגָ
 

י ל א־ַאְלָמן  :(ח)ְוַאּיֵה ַהְבָטַחת ּכִ
 

ִכי ֵלָאה. ל ּבְ ֶפֶפת ַעל־ְלָבֶבהָ  קו   .(ט)ְמתו 
 מכה

ֶניהָ  ה ַעל־ּבָ ָתּה ְמַבּכָ ה ָפֶניָה. .(י)ָרֵחל ֲאחו  ה ַמּכָ  ִזְלּפָ
 

ֶנֶנת בִּ  ְלָהה ְמקו  י ָיֶדיָה:ּבִ ּתֵ  ׁשְ
 

 ׁשּובּו ְתִמיִמים ִלְמנּוַחְתֶכם.
 

ֵתיֶכם. ֲאלו  ל־ִמׁשְ  ַמּלֵא ֲאַמּלֵא ּכָ
 

י בָ  ְחּתִ ּלַ  .(יא)ֶבָלה ְלַמַעְנֶכםׁשֻ
 

ֵניֶכם: לּות ּבְ ֵבב ּגָ  ִהְנִני ְמׁשו 
 

                                                 
 בדברי הימים ב )כד כא(. .הריגת זכריה (א)
 דרך התנין לבכות הרבה. .דמעות כתנין זולףבאולפנה של תורה. פי' יעקב אבינו שמילדותו ישב  .יולד בתלף (ב)
בעמל וטרחה, קרוב להתעלפות כ"ש בא"ר )פתיחתא כ"ד( פתח יעקב ואמר כו' נמסרו ביד אויבים כצאן לטבחה  .בעלף (ג)

 לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער גידול בנים.
י־גָ ל' )תהלים צ י(  .גזו (ד) ֻעָפהּכִ  , עבר מהר.ז ִחיׁש ַוּנָ
ָדִמים ָנָגעוּ  כ"ש )הושע ד ב( .דמים בדמים (ה) , ודרשוהו )גיטין דף נ"ז ע"ב( על נבוזראדן שהרג בירושלים צ"ד ְוָדִמים ּבְ

 ריבוא והלך דמם ונגע בדמו של זכריה.
ֵני ָהֲאָדָמה ִיְהיוּ ל' )ירמיה ח ב(  .ומודמן (ו)  ל., ופירש"י לזבְלד ֶמן ַעל־ּפְ
א ָהא ֵמן ֶאת־ַהּי ֵנקכ"ש )במדבר יא יב(  .אשר בחיקי האמן (ז) ָ ר ִיש ּ ֲאׁשֶ ֵחיֶקָך ּכַ ֵאהּו ּבְ י־ת אַמר ֵאַלי ש ָ  .ּכִ
ָרֵאל ִויהּוָדה ֵמלא ֱָֹהיוכ"ש )ירמיה נא ה(  .כי לא אלמן (ח) י ל א־ַאְלָמן ִיש ְ  .ּכִ
ִנים ְמת פְ ל' )נחום ב ח(  .מתופפת על לבבה (ט) ל יו  קו  ת ַעל־ִלְבֵבֶהןּכְ  , ופירש"י מקישות ידיהן על ליבן כהקיש בתופים.פו 
ֵחםכ"ש )ירמיה לא יד(  .רחל אחותה מבכה על בניה (י) ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל־ּבָ  .ָרֵחל ְמַבּכָ
י במגילה )דף כ"ט ע"א( גלו לבבל, שכינה עימהם שנא' )ישעיה מג יד(  .שולחתי בבלה למענכם (יא) ְחּתִ ּלַ ָבֶבָלה ׁשִ

י , ובמנחת שי )שם( דן בשאלה אם חז"ל אכן ניקדו ְלַמַעְנֶכם ְחּתִ ּלַ  או שמא זו דרשה.ׁשֻ
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תּוב  ּכָ ב־ִהְנִניְיָי ּכ ה ָאַמר  )ירמיה ל יח(ּכַ ב  ׁשָ בּות ָאֳהֵלי ַיֲעקו  ׁשְ
ָתיו נ  ּכְ ן ַעל־ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ּוִמׁשְ ּה ְוַאְרמו  ּלָ טו  ־ּתִ ּפָ ִמׁשְ

ב ַמר (א)ֵיׁשֵ ֶקֶדםוְ  )ירמיה ל כ(: ְוֶנאֱֹ י  ָהיּו ָבָניו ּכְ ן ּוָפַקְדּתִ ּכו  ַוֲעָדתו  ְלָפַני ּתִ
ל ַעל ַמר (ב)ל ֲחָציו־ּכָ ירו   )ירמיה ל כא(: ְוֶנאֱֹ ְרּבו   ְוָהָיה ַאּדִ לו  ִמּקִ ּנּו ּומ ׁשְ ִמּמֶ

יו י ִמי הּוא ֵיֵצא ְוִהְקַרְבּתִ ׁש ֵאָלי ּכִ ת ֵאַלי ־ֶזה ָעַרב ֶאת־ְוִנּגַ ִלּבו  ָלֶגׁשֶ
 :(ג)יָ יְ ־ְנֻאם

 עד כאן לש"ץ

 כאן מתחילים היחידים לומר קינות

 וכל מאמר מסיים על לה"כ)בר יהודה( קלונימוס הקטן ובסוף חתום א"ב ע"ס כא 
י עּו ִמּנִ י ׁשְ ִכי ֲאָמֵרר.(ד)ָאַמְרּתִ ּבֶ  , ּבַ

 חדלו מלנחם אותי והניחו לי ותנו לי לבכות בבכי מר. –אני אומר 

י ְורּוִחי ֲאָקֵרר.  ַמר ַנְפׁשִ
 ובכך ארגיע את מרירות נפשי ורוחי.

ֵרר  :)איוב ג ח( (ה)ִעם ִלְוָיָתן ָהֲעִתיִדים עו 
 עם הספדנים המעוררים יללות אבל:

ְבִכי ַיְעֵזר ֵנְך. (ו)ּבִ  ֲעֵלי ְיגו 
 כמו שבני מואב בכו על חורבן יעזר, עירם, כך את, על יגונך,

ִכי י ִהְתַאּבְ ת ַעּמִ ִגיֵנְך. (ז)ּבַ  ּבְ
 י על עצמך.בת עמי, בכ

ת־ֵעיֵנְך  ּד ם ּבַ ִני פּוַגת ָלְך ַאל־ּתִ ּתְ  :)איכה ב יח(ַאל־ּתִ
 הפסקה לדמעתך, ואל תשקוט עיניך:

ת. ֲעִליזו  ֶרת ּבַ ה, ְמֻעּטֶ ְבִכּיָ ִעי ּבִ  ּגְ
 היית מקדם מוכתרת בשמחות.

ת. ְך ְלִבזּו  ֶדם, ְוִהּנָ  ָהִיית ִמּקֶ
 

                                                 
. ת"י ובית מקדשא כד חזי ליה וארמון על משפטו ישב. ת"י ותתבני קרתא ירושלם באתרה. ונבנתה עיר על תלה (א)

 ישתכלל, ככל משפטו וחוקתו.
. שתשכון השכינה בעדת ישראל. ועדתו לפני תכוןדם, א"נ רבים כימי קדם. . חביבים עלי כבימי קוהיו בניו כקדם (ב)

 . אשיב גמול.ופקדתי
. ימלוך עליהם מלך מביניהם, לא כמו בימי בית שני שעמדו עליהם מלכים והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא (ג)

כי מי הוא זה אשר . ו ונגש אליוהקרבתיובניו שלא היו מזרע ישראל. ועל מלך המשיח מדבר ולכן ממשיך הורדוס 
 כי מי זולתו היטיב את לבו לזכות לגשת אלי. .ערב את לבו לגשת אלי נאום ה'

 .. חדלו ממני )רש"י ישעיה כב ד(שעו מני (ד)
ה )איוב ג ז(. פי' הרלב"ג לויתן, ל' אבל. בירושלמי )מוע"ק פ"א סוף ה"ה( תני לא תעורר אש ןתָ יָ וְ ר לִ רֵ ים עו  ידִ תִ עֲ הָ  (ה)

שמפרש אותו יללת משמע  ,ןתָ יָ וְ ר לִ ֵר ים עו  ידִ תִ עֲ הָ לוייתה במועד ר' נחמן בשם ר' מנא אמר לוייתה כמה דאת אמר 
 .אבל

 .. הבכיה על יעזר מוזכרת בישעיה )טז ט(בבכי יעזר (ו)
כּו . ל' )ישעיה ט יז( התאבכי (ז) ְתַאּבְ לכן פירשתי אותו  אכָ בָּ ק הַ מֶ עֵ ופירש"י שאין האל"ף שורש והוא ל' )תהלים פד ז( ַוּיִ

 .ל' בכיה
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 :כ ג()שופטים ֵאיָכה ִנְהְיָתה ָהָרָעה ַהזּ את 
 

ִני ּתְ ִמי ַאל־ּתִ ָאָרה.(א)ּדֳ ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ  , ּפְ
 שקט

ל ְוַזֲעִקי ָמָרה.  ָהִריִמי קו 
 

ֶבר ִנְקָרא  ֶבר ַעל ׁשֶ י ׁשֶ  :)ירמיה ד כ(ּכִ
 כי אחרי כל צרה מגיעה צרה נוספת:

צּו. ים ֵעת ִנְקּבָ  ֵהן ְלֻאּמִ
 

ָחָפצּו. ִרית ּכְ ת ּבְ רו   ַחי, ָעֶליָך ּכְ
 

ָך ַיעֲ  ד ְוִיְתָיָעצּו ַעל־ַעּמְ  :)תהלים פג ד(ִרימּו סו 
 

לוּ  ד. (ב)ְוִנּכְ ת ֲאׁשּוַרי ִלְמעו  ת ְנטו   ְמִזּמו 
 חשבו מחשבות רעות להטות רגליי מן הדרך למען אמעד.

ד. ָניו ִלְרעו  יל ּוִמּפָ  ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ְלַהְהּבִ
 ללכת אחרי עבודה זרה ולירוא ממנה.

ד ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגו   ָרֵאל עו  ם־ִיש ְ ֵכר ׁשֵ  :)תהלים פג ה(י ְול א־ִיזָּ
 

ֵני ְמק ָרָאיו. ִמיעּו ּבְ  ז את ִהׁשְ
 –זאת ענו ואמרו בני אברהם, יצחק ויעקב 

ָרָאיו  .(ג)לו  ְנַיֵחל ִאם ִיְקְטֵלנּו ַנֲעִריץ ְלמו 
 נקווה לה', גם אם יהרגנו, ונירא רק ממנו.

יׁש ְקֻראָ   :)צפניה א ז(יו ֵהִכין ְיָי ֶזַבח, ִהְקּדִ
 והקדיש לקרבן את ישראל עבדיו:

ַבי.  ֲחָלַלי ָאז ִהְרּבּו ְוָהְרגּו טו 
 

ְיַבי. ת ָצַרי ְואו  רּוִני ָקׁשו   ִיּסְ
 

ית ְמַאֲהָבי יִתי ּבֵ ת ָהֵאּלֶה ֻהּכֵ ּכו   :)זכריה יג ו( (ד)ַהּמַ
 

ף. ּתֵ ּתַ ם ְלִהׁשְ י ּבָ  ֶטֶנף ַצֲחָנָתם ֵמַאְנּתִ
 כינויים לע"ז

                                                 
ָאֶרץ. כ"ש )ישעיה סב ז( דמי אל תתני (א) ה ּבָ ִהּלָ ַלִים ּתְ ים ֶאת־ְירּוׁשָ ֵנן ְוַעד ָיש ִ ִמי לו  ַעד־ְיכו  נּו ּדֳ ּתְ  .ְוַאל־ּתִ
לּו ָלֶכם. ל' )במדבר כה יב( ונכלו (ב) ר־ִנּכְ  .ֲאׁשֶ
ֵניֶהםְוַאל־ . ל' יראה כמו )דברים כ ד( נעריץ .ן ִיְקְטֵלִני לו  ֲאַיֵחלהֵ . כ"ש )איוב יג טו( לו ניחל אם יקטלנו (ג) ַעְרצּו ִמּפְ  .ּתַ
אלו ישראל שהן ָתי ְלא ֲהַבי ּוְלׁש ְמֵרי ִמְצו  ( יש לפרשו ע"פ המכילתא פר' יתרו 1. המכות האלה הוכיתי בית מאהבי (ד)

ליהרג, על שמלתי את בני, מה לך יוצא לישרף, על שקראתי יושבין בארץ ישראל ונותנין נפשן על המצוות, מה לך יוצא 
ת ָהֵאּלֶה ָמה בתורה, מה לך יוצא ליצלב, שאכלתי מצה, ואומר  ּכו  ר ַהּמַ ין ָיֶדיָך ְוָאַמר ֲאׁשֶ ית ּבֵ יִתי ּבֵ כות מְמַאֲהָבי ֻהּכֵ

והב וריע, כ"ש )איכה א יב( ( עוד יש לפרש הוכיתי על ידי מי שהיה נראה לי א2אלו גרמו לי ליאהב לאבי שבשמים. 
ְיִבים ְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאו  ל־ֵרֶעיָה ּבָ  .ּכָ
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מִ  ֶחֶתףִהׁשְ ם ּבְ ּלָ ַרי ּכֻ ּבו   .(א)ידּו ּגִ
 מהר.

בח תַ ל־נֵ כָּ   :)יחזקאל כד ד(ָיֵרְך ְוָכֵתף  (ב)טו 
 

ְטָלִאים ּוְגָדִיים.  ַיַחד ָלֶטַבח הּוָבלּו ּכִ
 

ת צו  ּבָ ת ְמׁשֻ בו  ת ְמֻחּטָ נו   ֲעִדי ֲעָדִיים. (ג)ּבָ
 מקושטות מהוללות

ָדִים ָ יֵקי ִמׁשּ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ  :יה כח ט()ישע (ד)ּגְ
 וגם ילדים קטנים שעכשיו נגמלו:

ַבׁש ָהָאב ַרֲחָמיו ִלְזּב ַח.  ּכָ
 

ָכִרים ִלים ּכְ  ָלֶטַבח. (ה)ְיָלָדיו ִהׁשְ
 מסר את כולם

ַח   :)ישעיה יד כא(ֵהִכין ְלָבָניו ַמְטּבֵ
 

ִחים. ָחִטים ְוִנְטּבָ ֲאִמים ִהְננּו ִנׁשְ ָתם נו   ְלִאּמו 
 אומרים

יׁשּום ָלֶטבַ  ִהְקּדִ יקּום ַלֲאָבִחיםּכְ  .(ו)ח ְוִהּתִ
 ולקחו אותם

ִחים  ְרָים ע ְלֵלי ִטּפֻ ים ּפִ  :)איכה ב כ(ָנׁשִ
 האימהות בעצמן הביאו את ילדיהן:

ַמע ְול א ִיְדַמע.  ִמי ִיׁשְ
 

ֵרא ֶאת ָחט ְוָהָאב קו  ן ִנׁשְ  ע.מַ ־שְׁ ַהּבֵ
 

ָמע ־ִמי ָרָאה ָכז את ִמי  :)ישעיה סו ח(ׁשָ
 

ִית־ְנַות ת ְיהּוָדה.ַהיָּ  (ז)ּבַ תּוַלת ּבַ  ָפה ּבְ
 

ָדה. ִחיָזה ְוִחּדְ ָטה ּוַמֲאֶכֶלת ִהׁשְ ׁשְ ּה ּפָ אַרָ  ַצּוָ
 ואת הסכין היא עצמה השחיזה.

                                                 
 )איוב ט יב( פירש"י יכה פתאום.ֵהן ַיְחּת ף . בחתף (א)
 . פי' הרד"ק משל לשרי יהודה.כל נתח טוב (ב)
אלו הן גולמי כלי עץ כל . ל' נוי כמו )חולין דף כ"ה ע"א( ומשובצות)תהלים קמד יב(. פירש"י מהוללות.  מחוטבות (ג)

 שעתיד לשבץ, פירש"י לייפותו.
 . פי' רש"י והרד"ק מוסרים משדי אימם.עתיקי משדים (ד)
ִרים ִמּצ אן. צאן כ"ש )עמוס ו ד( ככרים (ה)  .ְוא ְכִלים ּכָ
ם ֲהֵרָגה. ל' )ירמיה יב ג( והתיקום (ו) ם ְליו  ׁשֵ צ אן ְלִטְבָחה ְוַהְקּדִ ֵקם ּכְ י נתקם מן החיים למוות. פירש"התקם , ַהּתִ

 פי' להט החרב )רד"ק שורשים(. ִאְבַחת ֶחֶרב. חרב ל' )יחזקאל כא טו( לאבחים
 . כינוי לכנסת ישראל )תהלים סח יג(.נות בית (ז)
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ִעיָדּה   :)איוב כט יא(ַעִין ָרֲאָתה ַוּתְ
 עינו של הקב"ה ראתה:

ָפה  ָהֵאם ּוָפְרָחה רּוָחּה. (א)ֻסּגְ
 יוסרה

ִליָמה ָלֶטַבח ֲארוּ  ּה ִהׁשְ ֵאְרָחה.ְוַנְפׁשָ  ָחה ּכְ
 ואחרי שנהרגו כל ילדיה, השלימה את הטבח במוסרה את עצמה, בשמחה כמו ֵאם המכינה סעודת שמחה לבניה.

ֵמָחה־ֵאם ִנים ש ְ  :)תהלים קיג ט( (ב)ַהּבָ
 

ת. ו  ת ַוֲארּוש  נּוסו  ת ּכְ נו   ָעְלצּו ַהּבָ
 נשואות שמחו

ת. ו  ש  ת ְוש ָ צו  ם ּדָ  ְלִאְבַחת ֶחֶרב ְלַקּדֵ
 החרב מתקדמות ללהט

ָמם ַעל ת־ּדָ סו  י ִהּכָ  :)יחזקאל כד ח( (ג)ְצִחיַח ֶסַלע ְלִבְלּתִ
 דמם נשפך על סלע יבש, ולא כוסה:

ְבִכי ִויָלָלה. ֶנה ָהָאב ּבִ  ּפו 
 

יָלה. ר ּוְלַהּפִ  ַעְצמו  ַעל ַחְרּבו  ִלְדקו 
 

ְך ַהְמִסּלָה  תו  ם ּבְ ּדָ ֵלל ּבַ  :)ש"ב כ יב(ְוהּוא ִמְתּג 
 

ָקה ַהְקִריָבּה ֲעָנֶפיהָ  ִצּדְ ה ּבְ ִרּיָ  .(ד)ִדיָנּה ּפו 
 המשולה לגפן פוריה צידקה את הדין והקריבה בניה. ת ישראלכנס

ְכָנֶפיָה. ָלה ּבִ ם ִקּבְ  ּוְתמּור ִמְזָרק, ּדָ
 במקום כלי שרת, קיבלה את הדם בכנפי בגדיה.

יהָ  ּפֶ ָפֵרש  ּכַ ַח ּתְ ְתַיּפֵ  :)ירמיה ד לא( (ה)ּתִ
 

ַתי מִ  רו  ַרגקו  ּתָ ֶבר ִיש ְ ד ָוׁשֶ  .(ו)י ָינּוד, ׁשו 
 מי יבוא לנחמני על כל מה שקרה לי, שוד ושבר התחברו.

ִנְמַסר ְלָחָרם ּוְלָהָרג  .(ז)ַמֲחַמד ֵעיַני ּכְ
 לגנבים ולרוצחים. ילדיי

ֶהֶרג ֲהֻרָגיו ה ָרג   :)ישעיה כז ז(ִאם ּכְ
 האם עוד עמים נהרגו כמו הרוגי ישראל:

                                                 
 את עצמו. סגף. ל' )תענית דף כ"ב ע"ב( אין היחיד רשאי לסוגפה (א)
שבעה בניה שמסרו נפשם שלא לעבוד ע"ז מסיק יצתה בת גמ' גיטין דף נ"ז ע"ב במעשה דאשה ו. באם הבנים שמחה (ב)

ִנים־ֵאם( תהלים קיג טואמרה )קול  ֵמָחה ַהּבָ  .ש ְ
 . פירש"י לא ייבלע אותו דם בקרקע, שיזכור לנקום נקמתו.דמם על צחיח סלע לבלתי הכסות (ג)
ַוְיִהי . המשיל את ישראל לגפן ואת בני ישראל לענפים. כנס"י נמשלה לגפן כ"ש )יחזקאל יז ו( פוריה בהקריבה ענפיה (ד)

ה. ועל גפן שייך לומר ְלֶגֶפן  )תהלים קכח ג(. ּפ ִרּיָ
 . תושיט ידה לקבל עזרה.תפרש כפיה. פירש"י תייליל. תתיפח (ה)
א ָלנּוד לו  ּוְלַנֲחמו  . ל' )איוב ב יא( מי ינוד (ו) ו ָלבו  ֲעדּו ַיְחּדָ ּוָ ְרגוּ . ל' )איכה א יד( ישתרג. ַוּיִ ּתָ פירש"י נעשו קליעות  ִיש ְ

 קליעות.
 .רמיןחול הרגין. ל' )נדרים פ"ג מ"ד( נודרין ללחרם ולהרג (ז)

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%92_%D7%98
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ַני ִנְבהֲ  ֶבר.ַרְעיו  ּלָצּות ָוׁשֶ  לּו ַוֲאָחַזְתִני ּפַ
 

ְקָוה ָוֶסֶבר תּוב ּבו  ּתִ ַאַחת ִנְמָצא ַהּכָ  .(א)ּבְ
 גם סבר ל' תקוהבזכות מצוה אחת שהיתה בו )באביה בן ירבעם( הובטח לו שכר. 

י־ֶזה ְלַבּדו  ָיב א ְלָיָרְבָעם ֶאל־ָקֶבר   :)מ"א יד יג(ּכִ
 שיזכה לקבורה:

כָ  ֵלם ִנְמָצא ּבְ  .לו  עֳ ־פָּ לׁשָ
 ואיך נהיה שצדיקים גמורים.

ַחד ֵחילו   ִלים ִמּפַ  .(ב)ַנְפׁשו  ָלֶטַבח ִהׁשְ
 

 :)קהלת ו ג(ְוַגם־ְקבּוָרה ל א ָהְיָתה ּלו  
 

י ְמצ א ּת ֶכן ִעְנָיָניו. י ִלּבִ ּתִ  ּתַ
 נתתי

יָניו. ר ּדִ י ֲאִני ֶצֶדק ְוי ׁשֶ  ָיַדְעּתִ
 

ב ְלִיְרֵאי ָהלא ֱִֹהים  ָפָניו ְוִיְהֶיה־ּטו  ר ִייְראּו ִמּלְ  :ב(י)קהלת ח ֲאׁשֶ
 לעולם הבא: –והקב"ה נאמן לשלם שכר יראיו 

ִלים ֲעו  ְק   יו ל א ַיֲאִמין, ִהׁשְ ֲעָרהד ׁשָ ָתם ְלש ַ  .(ג)נו 
 אין הקב"ה סומך על צדקת הצדיקים, ומעניש אותם עונש מלא גם על עוון דק כחוט השערה.

ב ְלָאָדם  ן טו  ּוָרהא ִנְספַּ ּל  שֶׁ ִסּמָ ׁשּ ר ּכַ  .(ד)ד ְוִנְקּבַ
 

ם ָרָעה ל א ִייָרא: יו   ּבְ
 בגהינם

יְל   ַרד ִלּבִ ר ,ז את ֶיחֱֹ ַחְלָחָלה. (ה)ִיּתַ  ּבְ
 

ַרי ִנְרֲעצוּ  ּבו  יָלה. (ו)ּגִ ּפִ  ְוִנְכְנעּו ְלַהׁשְ
 

                                                 
י־לו  ָכל־ְוָסְפדוּ . כ"ש )מ"א יד יג( על אביה בן ירבעם באחת נמצא הכתוב וכו' (א) ָרֵאל ְוָקְברּו א תו  ּכִ ֶזה ְלַבּדו  ָיב א ־ִיש ְ

ב־ָקֶבר ַיַען ִנְמָצא־ְלָיָרְבָעם ֶאל ָבר טו  ופירש"י שביטל משמרתו שהושיבו אביו שומר שלא יעלה איש לרגל  בו  ּדָ
ָלִבים ל משמרתו ועלה. אבל על שאר בית ירבעם הוא אומר )שם יא( לירושלים וביט ִעיר י אְכלּו ַהּכְ ת ְלָיָרְבָעם ּבָ ַהּמֵ

ָמִים ָ ף ַהׁשּ ֶדה י אְכלּו עו  ָ ש ּ ת ּבַ  .ְוַהּמֵ
ִי ֲאד ָני ֵחיִלי. כינוי לקב"ה כ"ש )חבקוק ג יט( חילו (ב)  .י ֶ
קְ . כ"ש )איוב טו טו( קדושיו לא יאמין (ג) ו ל א ַיֲאִמיןֵהן ּבִ . וראה בפירש"י )חגיגה דף ה' ע"א( בחורים צדיקים נאחזין ד ׁשָ

ו ל א ַיֲאִמיןלמיתה פן יחטאו, וע"ז נאמר  ְקד ׁשָ . משלים להם עונש בעולם הזה שלא יישאר השלים עוונותם לשערה. ּבִ
עֲ להם לעולם הבא, אף עוון קל כחוט השערה, ובב"ק )דף נ' ע"א(  מלמד שהקב"ה מדקדק עם ָרה ְמא ד ּוְסִביָביו ִנש ְ

 סביביו כחוט השערה.
. בסנהדרין )דף מ"ז ע"א( מת שלא נספד זהו סימן יפה למת, ופירש"י שנפרעין ממנו בעולם הזה, דיש סימן טוב לאדם (ד)

ד ולא נספמת  ,שנפרעים ממנו לאחר מיתתו סימן טוב לאדםאומר  רבי נתן לו כפרה בכך. ובספרי )על מדבר טו לא( 
 .אכלתו חיה או שירדו עליו גשמים הרי זה סימן טוב, שנפרעים ממנו לאמר מיתתו ולא נקבר

 . יקפוץ )רש"י איוב לז א(.יתר (ה)
ֵיב. ל' )שמות טו ו( נרעצו (ו) ְרַעץ או   .ּתִ
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ל ִלְפֵני ְבֵני־ַעְוָלה  ְנפו   :)ש"ב ג לד(ּכִ
 

ר ל א־יּוַכל לְ ְו   ִגּבו  ְהֶיה ּכְ יַע.ַעד ָמַתי ּתִ ׁשִ  הו 
 

ִדיַע. ם ֲעָבֶדיָך ְלֵעיֵנינּו ּתו   ִנְקַמת ּדַ
 

ִפיַע  ת הו  ת ְיָי לאֵ ְנָקמו   :)תהלים צד א(לאֵ־ְנָקמו 
 

י.ְנ   ם ִנְקָמִתי ֵמֵאת ְמַעּנַ  קו 
 

יַני.  ֵעת ְנָקָמה ִהיא ָלדּון ּדִ
 

ֵקם ְיָי  א ְונ   :)נחום א ב(לאֵ ַקּנו 
 

ְבָך פְּ ְי   ר ֵצא, ְיֵדי חו  ִגּבו   .(א)ַרעָי ּכְ
 

ְקַרע. ב ּתִ ַטר חו  ב, ׁשְ תו  ֵבר ּכְ  ׁשו 
 תן לנו שובר, וקרע את שטרי חובותינו.

ע ָוָרע  ַע ָרׁשָ ב ר ְזרו   :)תהלים י טו(ׁשְ
 

ַמֲעִזיָבה ְוִתְקָרהִמ   יק ֵאׁש ּבְ ִהּסִ ם ּכְ רו   .(ב)ּמָ
 הדליק אש בתקרת בית המקדש.

יָרה ִמיָרה ּוֵבית ּדִ ַמת ֵאׁש ָסִביב ׁשו   .(ג)חו 
 

ֵעָרה ְבִער ֶאת־ַהּבְ ּלֵם ַהּמַ ּלֵם ְיׁשַ  :)שמות כב ה( (ד)ׁשַ
 

ּלֵם.ּו   ת ָנא ׁשַ מּולו   ְכַעל ּגְ
 שלם לאויבינו על כל הרע אשר גמלונו.

יל ְמֵהָרה ּוְתַכּלֵם. ּפִ ְיַבי ּתַ  או 
 ותכלה אותם.

ּלֵם  ּלֵם ְיׁשַ ת ְיָי ׁשַ ֻמלו  י לאֵ ּגְ  :)ירמיה נא נו(ּכִ
 

ְנֶאיָך תַּ ש    ֵקם. (ה)ְצִמית ַסף־ַרַעלו  ׁשְ  ּתַ
 תשקם כוס התרעלה. תכרית,

                                                 
 הושיענו.( אי נמי, פרע חובך שהבטחת לשמרנו ול2( יש לפרש, היפרע מהגוים מה שהם חייבים לך. 1. ידי חובך פרע (א)
. בבבא מציעה )פ"י מ"ד( התחתון נותן את התקרה והעליון נותן את המעזיבה, פי' הרע"ב מעזיבה, במעזיבה ותקרה (ב)

 טיח של טיט שנותנין על התקרה.
. שומירה. ההיכל, ושאר לשכות ביה"מ. בעירובין )פ"ב מ"ה( ובלבד שיהא בה שומירה ובית דירה. שומירה ובית דירה (ג)

 בו עומד השומר.בית קטן 
. בב"ק )דף ס' ע"ב( נדרש על חורבן בית המקדש וכלפי הקב"ה, אמר הקב"ה עלי שלם ישלם המבעיר את הבערה (ד)

 לשלם את הבערה שהבערתי.
 )זכריה יב ב(. כלי תרעלה )רש"י(. סף רעל (ה)
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ֵקם. ַחת ָידו  ָנק ם ִיּנָ ת ּתַ  ַהּמֵ
 

ם  ֶזה ל א ִתְתַנּקֵ ר־ּכָ י ֲאׁשֶ גו   :)ירמיה ה ט(ִאם ּבְ
 

ן ִנְקֵראָת ִאיׁש ִמְלָחָמה.ַה    ַעל ּכֵ
 

ֵקָמה. ת ּוָבֶהם ְלִהּנָ  ָצֶריָך ְלַכּלו 
 

ֵקם ְיָי ּוַבַעל ֵחָמה   :ום א ב()נחנ 
 

ְמָך ֲעבּוְרָך ָהלאֵ.ַק   א ְלׁשִ  ּנֵ
 

ת ֲאִריֵאל פּוְך ּוְלָחְרבו  ָ  .(א)ּוְלַדם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ
 בית המקדש.

ָרֵאל  ֵני ִיש ְ  :)במדבר לא ב(ְנק ם ִנְקַמת ּבְ
 

ת.ִט   י ָדַמי ַאַחת ְלַאַחת ְמנּויו   ּפֵ
 

ֻפְרּפּוְרךָ  ָגֶדיָך ּבְ ת. (ב)ְוֵיז ִנְצָחם ַעל ּבְ יו   הֱֹ
 ויעשו רושם על בגדיך. יזה מדמם על בגדיךו

ת ִים ָמֵלא ְגִוּיו  ּגו   :(ו י)תהלים ק (ג)ָיִדין ּבַ
 

לִנ   א ֵאת ּכָ ו   ה.אָ לָ תְּ ־הַ ְלֵאיִתי ְנש 
 הטורח.

ְרָאה. ִתי ּוַמֵהר ַהּמַ ֻאּלַָ ִחיׁש ּגְ  ּתָ
 :נאמרשמו מהר לקיים מראות שראו נביאים כ

ַנת גְּ  י ּוׁשְ ִלּבִ ם ָנָקם ּבְ י יו  ָאה ּכִ  :)ישעיה סג ד(אּוַלי ּבָ
 
 

 א"בע"ס כב 
ַנֲחמּוִני ָהֶבל ְך ְלֵאֶבל.(ד)ֵאיְך ּתְ ִרי ֶנְהּפַ  . ְוִכּנו 

 

ַנֲחַלת ֶחֶבל ַבד ָעַלי ע ל ֵסֶבל(ה)ּבְ ֵחם:. . ּכָ  ְוֵאיְך ֶאּנָ
 בארץ ישראל

                                                 
 . כינוי לבית המקדש )ישעיה כט א(.אריאל (א)
ְך ִרְקָמה, וָ . בגד, כ"ש בא"ר )על איכה יד ו( בפורפורךג ג(. . ויזה דמם )א"ע ישעיה סויז נצחם (ב) יׁשֵ  פורפירא.ַאְלּבִ
)בגד( שלו  פורפוריא. במדרש תהלים )ט( כל צדיק וצדיק שאומות העולם הורגין אותו, הקב"ה כותבו בידין בגוים וכו' (ג)

תשנא'  ִים ָמֵלא ְגִוּיו  ּגו  צדיקים שלי, והן כופרין ואומרים, לא הרגנו, מיד  והקב"ה אומר לאוה"ע, למה הרגתם ָיִדין ּבַ
 הביא הקב"ה פורפורא שלו ודן אותם.

ַאר־ָמַעל)כא לד(  באיוב (ד) ֵתיֶכם ִנׁשְ ַנֲחמּוִני ָהֶבל ּוְתׁשּובו  , התחיל קינה זו בראש הפסוק, וסיים אותה בסוף ְוֵאיְך ּתְ
 .הפסוק

 .ֶבל ַנֲחַלְתֶכםחֶ . ארץ ישראל נקראה )תהלים קה יא( בנחלת חבל (ה)
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ה. ּנָ ן ָעַלי ׁשִ ָנה. ִעּדָ ָכל־ׁשָ ם ּבְ ֶזה יו   ּבָ
 

ָנה.ְוִהְנִני ֲעגּוָמה ַוֲעגּונָ  ֵתר ֵמֶאֶלף ׁשָ  ואיך אנחם: ה. יו 
 

ן. ן. ְוִנְגַנז ָארו  ַבר ָחרו   ּגָ
 

ן.  ְמָסְרֵבי ָמרו  ן. ּבִ רו  ּבָ ֶנה ׁשִ ִמׁשְ  ואיך אנחם:ּבְ
 חורבן ראשון וגם חורבן שני קרו במשמרתו של יהויריב שכינויה "מסרבי" ומקום מושבה מירון.

יָרִתי  ה.ֲחֵר ּדִ ּבָ  ָבה. ְוֶעְדִרי ִנׁשְ
 

ת ָאֳהִליָבהוְ  ָבה.(א)ַרּבַ ָדד ָיׁשְ  ואיך אנחם: . ּבָ
 וירושלים רבתי עם.

כו   ּבְ ַעל ַאְרֵיה ִמּסֻ יכו  (ב)הו   .(ג). ַעל ֲאִריֵאל ְוִהְסּבִ
 עלה אריה )נבוכדנצר( מסבכי היער. על בית המקדש, והקיף אותו מכל צד.

. . ִמְנָחתו  ְוִנְסּכו  ּכו   ואיך אנחם: ְוֶהְגָלה ִמּסֻ
 

ָמִנים.ְוָהַר  ִנים. ְמׁשּוֵחי ׁשְ  ג ֲהמו 
 כהנים משוחים בשמן המשחה.

ִאּוּוי ִנים (ד)ּבְ מו   ואיך אנחם:. (ה)ִנְמִנים. ֲאָלִפים ׁשְ
 אשר מונו לשרת בקודש.

יא ִאּוּוי ְוִהְדּבִ ָבם ּבְ יא(ו)ִזּנְ ְלּבִ ֲעָזַרת ַהּמַ  .(ז). ּבַ
ה בבית המקדש. הכריתם במקדש ושפך דמם. רָּ  ַבֲעזָּ

מו  ָלִביאַאְריו   ם ּכ ֵהן ְוָנִביא.(ח)ְך ּכְ  ואיך אנחם: . ַעל ּדַ
 נבוזראדן נהם כמו אריה.

ת ּואו  ת(ט)ָחַרׁש ְלַמׁשּ  .(י). ִעיר ְמֵלָאה ְתׁשּואו 
 את ירושלים. לחרבן ושממה.

                                                 
ַלִים ָאֳהִליָבה. כינוי לירושלים כ"ש )יחזקאל כג ד( אהליבה (א)  .ִוירּוׁשָ

כו  . כ"ש )ירמיה ד ז( הועל אריה מסובכו (ב) ּבְ  .פירש"י נבוכדנצר ָעָלה ַאְרֵיה ִמּסֻ

י ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל ִקְרַית ָחָנה דָ . כינוי לבית המקדש כ"ש )ישעיה כט א( על אריאל (ג) . הקיף אותו ותפס והסביכו .ִודהו 
בעלים פי' הרע"ב נקשר ונאחז בעלים. נוסד על הפסיקתא דר"כ )סוף פסקא הוסבך אותו מכל צד כמו )פאה פ"ז מ"ג( 

 , עלה אריה זה נבוכדנצר.אריאלבמזל אריה והחריב את עלה אריה דברי ירמיהו( 

צִ כִּ . בה"מ שנא' )תהלים קלב יג( אווי (ד) ב לו  י־ָבַחר ה' ּבְ ׁשָ ּה ְלמו  ן ִאּוָ  .ּיו 

. בא"ר )על איכה ד יג( א"ל מה טיבו של דם זה, א"ל כהן ונביא ודיין היה לנו וכו' ועמדנו עליו אלפים שמונים (ה)
 ושחטן עליו וכו'.שמונים אלף פרחי כהונה והרגנוהו, מיד הביא 

ב. הכריתם כמו )דברים כה יח( זנבם (ו) ְבֶאָך פירש"י עה"פ )דברים לג כה( . שפך כמו בוהדביא. ַוְיַזּנֵ שכל ּוְכָיֶמיָך ּדָ
 הארצות יהיו דובאות )פי' שופכות( כסף וזהב לארץ ישראל.

י ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל . נר' כי הוא כינוי לביה"מ ע"ש שדומה לאריה כ"ש )מידות פ"ד מ"ז( המלביא (ז) מה הארי צר הו 
 מלפניו.מאחוריו ורחב מלפניו אף ההיכל צר מאחוריו ורחב 

א . )דניאל ב יד( אריוך (ח) ַחּיָ ִחיםשם אחר לנבוזראדן )מ"ב כה ח( ַרב־ַטּבָ ובמדרש )א"ר על איכה ה ו( נבוזראדן  ַרב־ַטּבָ
 .הוא אריוך, ושם אמרו שהיה נוהם על השביה כאריה

 (.נשא. חרבן ושממה )רד"ק שורשים שורש משואות (ט)

 (.שואהמון עם )רד"ק שורשים שורש  .תשואותלירושלים.  )ישעיה כב ב(, כינוי עיר מלאה תשואות (י)
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נָ  ְפִרים ּוִמׁשְ י סו  תיּוָבּתֵ ת(א)ו  ע ֵמאו  ֵתר ֵמַאְרּבַ  ואיך אנחם: .(ב). יו 
 

 ד ֲחמּוַדי.ָטָסה ָמַדי. ְלַאבֵּ 
 מיהרה

י. ָקְרִעי ַמּדָ י. ּבְ ַמֲחַמּדַ ָלה ּבְ  ואיך אנחם: ּוָמׁשְ
 בגדיי.

ק. ֵני גּור ְמַזּנֵ ק. ּבְ  ָיֲעָצה ְלַחּנֵ
ןהמן יעץ להרוג את בני ישראל  שנתברכו בברכה )דברים לג כב(  ׁשָ ק ִמן־ַהּבָ ן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזּנֵ  ּדָ

ק ּנֵ ֶפה ֶאָחד ְלׁשַ יׁש (ג)ּבְ ֵנק. ָיׁשִ ֵלל ְויו   ואיך אנחם: .(ד)עו 
 להשמיד.

ית ית. ַעל ק ֶדׁש ֵראׁשִ ִליׁשִ ְבָדה ׁשְ  .(ה)ּכָ
 מלכות יוון.

ית ֶצף ֲחִריׁשִ ׁשֶ ית(ו)ּבְ ָתה ְלָהׁשִ  ואיך אנחם: .(ז). ּבָ
 להפקיר את הכל. בכעס גדול.

ֵלק ֵני ָחָלק ְוחו   .(ח)ָלֲחָצה ְלַחּלֵק. ּבְ
 )בראשית כז יא( לבין הקב"ה שבחר בהם לחלקו. ִאיׁש ָחָלקלהבדיל בין בני יעקב 

ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ֵלק(ט)ׁשֶ ם לאֵ ּדו  ׁשֵ  ואיך אנחם: .(י). ּבְ
 

ם ת ָאדו  ם. ֲעדּוׁשַ דו   .(יא)ָמְרָדה אֱֹ
 

ם ס ַוֲהדו  ד ּכֵ ן. ְלַאּבֵ ָזדו   ואיך אנחם: .(יב)ְוָאָצה ּבְ
 י השכינה.לאבד את כיסא הכבוד בשמים, וכן מקדש אשר בארץ, הדום רגל ומיהרה

ן ָאב ְוַעּמו  ן. מו  ֲעדּו ִעם ַאְדמו   .(יג)נו 
 נאספו עם אדום.

                                                 
 .ומשנאות. בהרבה כת"י ומשניות (א)

. בא"ר )על איכה ב ב( ארבע מאות ושמונים בתי כנסיות היו בירושלים וכל ובתי סופרים ומשניות יותר מד' מאות (ב)
 אחד ואחד היה בית ספר ובית תלמוד, בית ספר למקרא ובית תלמוד למשנה.

 במיא.דאשתנקו . להשמיד כמו בת"י )במדבר יד יג( בניהון דמצראי לשנק. בהסכמת כולם. בפה אחד (ג)

ַער ְוַעד. כ"ש )אסתר ג יג( ישיש עולל ויונק (ד)  .ָזֵקן־ִמּנַ

בּוָאת ה. ישראל כ"ש )ירמיה ב ג( על קודש ראשית (ה) ית ּתְ ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ  .ק ֶדׁש ִיש ְ

 )יונה ד ח(. חזקה )רד"ק בשורשים(.חרישית  ישעיה נד ח בשם מנחם(.. בחרי אף )רש"י בשצף (ו)

יֵתהּו ָבָתה . הפקר כמו )ישעיה ה ו( בתה (ז)  פי' הרד"ק הפקר.ַוֲאׁשִ

י ֵחֶלק ה' ַעּמו  . כינוי לקב"ה שבחר בישראל לחלקו כ"ש )דברים לב ט( חולק (ח)  .ּכִ

יכה עיני ישראל בגזירותיה שהיתה אומרת לישראל כתבו בקרן השור זו יון שהחש ח ֶשךְ . בב"ר )פר' ב( שאין לכם חלק (ט)
 .שאין לכם חלק בלאהי ישראל

 .ֵאׁש א ְכָלה. כינוי לקב"ה כ"ש )דברים ד כד( לא דולק (י)

םע"ש נזיד עדשים אדומות כ"ש )בראשית כה ל(  םדו  אֱֹ שנקראת  .עדושת אדום (יא) דו  מו  אֱֹ ן ָקָרא־ׁשְ  .ַעל־ּכֵ

. בסנהדרין )דף צ"ד ע"ב( בתחילה אחריב דירה של מטה ואחר כך אחריב דירה של מעלה )ושם נאמר לאבד כס והדום (יב)
 על סנחריב(.

ה . נועדו בזמן החורבן להצר לישראל כ"ש )יחזקאל כה ח( נועדו עם אדמון. מואב ועמון (יג) ִעיר ִהּנֵ ָאב ְוש ֵ ר מו  ַיַען ֲאמו 
ָכל ית ְיהּוָדה־ּכְ ִים ּבֵ  .ַהּגו 
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ן ית ָאמו  ּבִ ן.(א)ְלַהׁשְ  ואיך אנחם: . ּוְלַהֲחִריב ַאְרמו 
 את התורה.

יַרי. ְוֶעְדֵרי ֲחֵבַרי  .(ב)ִסּלָה ָכל־ַאּבִ
 ועל תלמידי חכמים חברי סנהדרין. דרך על אביריי.

ַרי. לְ  (ג)ְוֻהְבְלגוּ  ּבו  ְבַרי.ּגִ ל־עו   ואיך אנחם: ֵעין ּכָ
 עוברים ושבים. ונוצחו

ר ַהֲהרּוִגים. י ְלה ְרִגים. ְלִמְסּפַ  ָעְיָפה ַנְפׁשִ
 נפשי ללא כוח מול האויבים, אשר הרגו הרוגים כה רבים.

ְרִגים ל עו  ַאּיָ ָרִגים.(ד)ּכְ  ואיך אנחם: . ְוָעֶליָך ֶנהֱֹ
 צועקים.

צוּ  ּלְ ִמזְ  (ה)ּפֻ ם ְקָרב. ּבְ יו   ָרח ּוְבַמֲעָרב.ּבְ
 רעדו

ָמם ְמע ָרב. ָקָהל ְוַעם ָרב.  ואיך אנחם: ּדָ
 דם ההרוגים

ת. ת. זּו ִמזּּו ְמֵצרו  ת ַעל ָצרו   ָצרו 
 

ת ת ּוְבצּורו  לו  דו  ת.(ו)ּגְ ת ְול א ְקָצרו   ואיך אנחם: . ֲאֻרּכו 
 וחזקות.

ָתם רּו ִצּנָ  . ְוָחְגרּו ֲחִניָתם.(ז)ָקׁשְ
 מגיניהם.

ִריכּו ְלַמֲעִניָתם.ְוָאְספּו ַמֲחנ ָתם. ְוֶהאֱֹ  ואיך אנחם: ו 
 וחרשו עלינו תלמים ארוכים.

ַתי. יחו  ת ש ִ ַתי. ַוֲעצּומו  ת ַאְנחו   ַרּבו 
 

ה ְיָי ַעד ָמַתי. ַתי. ְוַאּתָ  ואיך אנחם: ַרּבּו ַנֲהמו 
 

ָפָתם. ש ְ ָתם. ֵחְרפּוִני ּבִ ַמְעּתָ ֶחְרּפָ  ׁשָ
 

י ם ְוִקיָמָתם. ֲאִני ַמְנּגִ ְבּתָ  ואיך אנחם: ָנָתם.ׁשִ
 נגינתם.

ֶכם ּפ ה. א. ַמה־ּלָ ְקַוְתֶכם ֵאפו   ּתִ
 )האויבים מלעיגים(

                                                 
באיכה רבתי )פ"א אות מ'( בשעה שנכנסו שונאים )משלי ח ב(. ן מו  אָ לעקור את התורה שנקראה . ית אמוןלהשב (א)

לבהמ"ק נכנסו עמונים ומואבים עמהם והיו הכל רצין לבוז כסף וזהב ועמונים ומואבים רצין לבוז את התורה כדי 
ְקַהל ה'־ל אלעקור  ָאִבי ּבִ ִני ּומו   .ָיב א ַעּמו 

 ., חברי סנהדריןיםִר בֵ חֲ ידי חכמים, כמו שתרגם יונתן עה"פ )שיר ח יג( תלמ .חברי (ב)

ְבִליג ׁש ד ַעל־ָעזנוצחו ל' )עמוס ה ט(  .הובלגו (ג) , ת"י דמגבר חלשין על תקיפין ובלשון חז"ל )דברים רבה פר' ט'( ַהּמַ
 .דעתו מובלגת עליו, פי' נמוכה ונדכית

ֲער ג ֵאֶליךָ כֵּ צועקים ל' )תהלים מב ב(  .עורגים (ד) י ּתַ  .ן ַנְפׁשִ

צּותרעדו ל' )תהלים נה ו(  .פולצו (ה) ּלָ  .ורעדה פי' הרד"ק )בשורשים( אימה ּפַ

 .חזקות .)דברים כח נב( בצורות (ו)

המגן, כמו )ש"א יז ז(  .צנה (ז) ּנָ א ַהּצִ  .ת"י ונטל תריסא ְונ ש ֵ
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א. ד ִלְרּפו  . ְוֵאין עו   ואיך אנחם: ָחָרה ַאּפו 
 

ַאר־ָמַעל ֵתיֶכם ִנׁשְ ׁשּובו  ַעל.(א)ּתְ ְבֵדי ַהּבָ נּוִני עו   . הו 
 הונו אותי בדבריהם "התשובות שלכם שקר ומעילה".

ִקיף וְ  ַעל.ַעד ַיׁשְ ל ַוּיָ או  ִריד ׁשְ ַעל. מו  ֵחם: ֵיֶרא ִמּמָ  ְוָאז ֶאּנָ
 
 

 יצחק חזקובסוף חתום א"ב ע"ס כג 
יר ַרַהב ְדַעי ּוָבֶבל.  (ב)ַאְזּכִ ֵדי ֵסֶבל.ְליו   ְמֻלּמְ
 לבני ישראל המורגלים לסבול צרות. מצרים

ְלִחי ָבֶבל.  ׁשָ י ּבְ ְרּתִ ֵבי ֵתֵבל. ִנְתַיּסַ ׁשְ יֵאיְך ִמּיו   :(ג)ֳחַמְרָמר ְוִלּבִ
 וליבי נשרף בקרבי: יותר מכל אומות נתייסרתי בזמן גלות בבל.

ֵצל ְרָחה ּכְ ָנה. (ד)ּבָ ְזָרח ּפַָ ִכיָנה. ָהָאב ִמּמִ ְ  ַהׁשּ
 הקב"ה עזב את ארץ ישראל.

ְך א ם ֲאָמָנה. ִנְגלוּ  מּוָנה.  (ה)ּוִמּתו  ֵני אֱֹ  ולבי חמרמר:ֶחְזיו 
 ה.ומתוך עם האמונה, פסקו מראות הנבוא

ת  ת ּוַמְלֻכיו  ֻליו  ְעּבּוָדם. ְלהַ ּגָ תיּ ְוׁשִ ת ו  ָדם. ְמׁשּולו  ַמְעּבָ  ּבְ
 אשר משלו בהם ושעבדו אותם. יצאו לגלות ולשעבוד ארבע מלכויות.

ְכַרְך צ ַען ְלָעָדם. ּבִ ית ָהְיָתה ִמּבַ ָדם.  (ו)ַוֲחִמיׁשִ ְעּבְ  ולבי חמרמר:ְלׁשַ
 חמישית, דהיינו מצרים שם היו אבותינו עבדים.ונוסף לחשבון ד' מלכויות, יש עוד מלכות 

ִנים ה מו  ּמֶ מּוִנים. ִנְגַזר ּכַ ְרֵכי ִטְלטּול אֱֹ  .(ז)ּדַ
 נגזרה הרבה מראש. גזירת גלות ישראל.

ִנים.  ה ָחְרּבָ ּמָ  ולבי חמרמר:ְוַעד ל א ִנְבִנים. ָרַמז ּכַ
 רמז כי ייחרב.  ועוד לפני בנין בית המקדש.

ַדע ַמֲאָמר ּתֵ ע.ֵהן ּבְ ַמּדַ ע ּבְ  . ִנְגלּו ַאְרּבַ
 בדבר הקב"ה "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך " )בראשית טו יג(, גילה והודיע לאברהם את ד' מלכויות.

ַגע ַדע.  (ח)ּוָמַנע ּפֶ ד ּוְלִהּוָ ע. ִניָניו ִלּמֵ  ולבי חמרמר:ְלַיּדַ
 אברהם נמנע מלהתפלל להקב"ה לתת לו רשות להודיע לילדיו את הקץ הישועה.

ְך וּ  ָלה. ִנְמַסר ְלָאב ְוִנְגָלה.ֶמׁשֶ ן ּגו   ִעּדָ
 ברהםלא משך זמן הגולה. 

 ולבי חמרמר:ּוִמְנַין ִעּנּוי ָעָלה. ַעל ֲחִצי ַמְעָלה. 
 שנות עינוים של ישראל היו רק ר"י שנה, קצת יותר מחצי ד' מאות שנה שנאמרו לאברהם.

                                                 
ה' . שקר כ"ש )ויקרא ה כא( מעל .נכון)איוב כא לד( פי' מה שהשבתם אינו  תשובותיכם נשאר מעל (א) ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ

ֲעִמיתו    .ְוִכֵחׁש ּבַ

יר ַרַהב ּוָבֶבל ְלי ְדָעיכ"ש )תהלים פז ד( אזכיר רהב ובבל.  (ב) יר ַרַהב ּוָבֶבל ְלי ְדעַ וגם כאן נראה לגרוס  ַאְזּכִ  יַאְזּכִ
ֵדי ֵסֶבל ּוִמְצַרִים ֶהֶבל ָוִריק ַיְעז רּו ָלֵכן נוי למצרים כ"ש )ישעיה ל ז( . כירהב ופירש"י אזכיר את מצרים ואת בבל. ְמֻלּמְ

ֶבת  .ָקָראִתי ָלז את ַרַהב ֵהם ׁשָ

 .ֵמַעי ֳחַמְרָמרוּ . ל' )איכה א כ( ולבי חמרמר (ג)

ֵבר. ל' )תהלים קמד ד( כצל (ד) ֵצל עו   .ּכְ

 . פי' גלו.נגלו (ה)

 .ן ִמְצָרִיםצ עַ . כינוי למצרים כ"ש )במדבר יג כב( צוען (ו)

 )בראשית לא ז(. מניינים. מונים (ז)

ֶעְפר. ל' בקשה ותפילה כמו )בראשית כג ח( פגע (ח) ןּוִפְגעּו־ִלי ּבְ  .ו 
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ָאה ית ּתָ ִליׁשִ ם ִיְרָאה(א)ז את ׁשְ ְמקו   .. ָלן ּבִ
 נבואה זאת על ד' גלויות באה פעם שלישית ליעקב אבינו.

ְרָאה ַחד ַהּיִ ַמְרָאה. ְוִנְבַעת ִמּפַ ת ּבְ ר ַמֲעלו   ולבי חמרמר:. (ב)ָחז ִמְסּפַ
 ות רבות, ונבהל וירא, שמא לא תהיה לו ירידה.ראה שר של אדום עולה מעל

ן. ָלה ְבִדְמיו  ן. ּוְרִביִעית עו  יו  ִחזָּ ם ּבְ  ָחז ֻסּלָ
 ומלכות רביעית, היא אדום, עולה בדימיונו.  אה סולם במראה.ר

ן.  ַרְעיו  ַמם ּבְ ּתו  ת ְוִנׁשְ ן. ְוִנְרּתַ  ולבי חמרמר:ְלֵאין ֶקֶצב ֶעְליו 
 ללא גבול עליון.

. (ג)ָטַמן ּד ב ּתו  . ְוָנָטה ְמַטֲחֵוי ַקׁשְ ּתו   ִרׁשְ
 ומתח את קשתו כדי לזרוק עלי חיצים. אחשוורוש

ב ַמחֲ  ּתו  ְוָחׁשַ ֶבת ֶעׁשְ יתו  (ד)ׁשֶ ר ַלֲהׁשִ ְנָין ִמְדּבָ  ולבי חמרמר:. (ה). ּבִ
 להפוך את בית המקדש למקום מדבר.

.  (ו)ָיַעץ ָנֵמר ְלּתו  ֶמְמׁשַ ּוִמיּבְ ִיׁש ְלש  . (ז)ּדַ ְדּתו  ַמְלּכֻ  ּבְ
 יוון

ִתְפלּותו   יְך ֵעיַני ּבְ ׁשִ . ְוֶהחֱֹ ַחְלּתו   ר:ולבי חמרמ. (ח)ְלַהְמִריִרי ָהְיָתה תו 
 

ַמֲעִלי. ל־ז את ּבְ י. ּכָ ִזיקּו ֻעּלִ דּו ְוֶהחֱֹ ּבְ  ּכִ
 

ִיְרָאִתי ְלַהְמִעיִלי.  יִרי ּבְ ם ְלַהְגִעיִלי. ְלַהְכּפִ  ולבי חמרמר:ָזְממּו ֻכּלָ
 עד שאכפור ואמעל בה'. לטמא אותי.

יטּו. ׁשִ טּו. ְיֵדיֶהם ל א הו   ְלַבד ל א ָפׁשְ
 ם להחריב בית המקדש.אבל זאת לא עשו היוונים לפשוט ולהושיט יד

ְמטוּ  י ְלַחּלֵל ׁשָ ׁשִ  ולבי חמרמר:ּוָמטּו.  (י). ל א ִעְרֲערוּ (ט)ִמְקּדָ
 אכן חיללו את המקדש, וביטלו את העבודה. אבל לא החריבו ולא הפילו אותו.

ךְ  ׁשַ ֶלת ֲאִרי ְוׁשֵ ְך.(יא)ֶמְמׁשֶ ן ָנׁשָ ָחרו  ֵעת ּבֶ  . ּבְ
 נבוכדנצר ובבל.

ִביר ְוָלשָׁ  ִריב ּדְ ְך. ֶהחֱֹ ִרי ְוֵנִרי ָחׁשָ  ולבי חמרמר:ְך. או 
 והלשכות.

                                                 
. באה והגיעה ל' תאה גם ליצחק היתה נבואה על חורבן )ב"ר פר' ס"ה( לכן אצל יעקב זאת נבואה שלישית. .שלישית (א)

י ָעם)דברים לג כא(  ֵתא ָראׁשֵ  .פי' בני גד עברו את הירדן בראש העם ,ַוּיֵ

 .כמבואר בתנחומא ויצא .חז מספר מעלות במראה ונבעת מפחד היראה (ב)

ְמָיה ְלד ב. זו פרס כ"ש )דניאל ז ה( דב (ג)  , פירש"י זה רמז למלכות פרס.ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתְנָיָנה ּדָ

ָתיו. מחשבה ל' )תהלים קמו ד( עשתו (ד) ּת נ   .ָאְבדּו ֶעׁשְ

ְטָנה . כ"ש )עזרא ד ו( וחשב מחשבת עשתו. בנין מדבר להשיתו (ה) ְתבּו ש ִ ְתִחּלַת ַמְלכּותו  ּכָ ׁש ּבִ ֵורו  ּוְבַמְלכּות ֲאַחׁשְ
לָ   ֵבי ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ  לבטל בנין המקדש. םיִ ַעל י ׁשְ

ְנַמר. זו יון כ"ש )דניאל ז ו( נמר (ו)  וכמו שפירש"י שם. ַוֲארּו ָאֳחִרי ּכִ

ָעָפר ָלֻדשׁ . ל' )מ"ב יג ז( ש לשומודו (ז) ֵמם ּכֶ  .ַוְיש ִ

ָכה . בילקו"ש )על בראשית טו( והחשיך עיני (ח) . דבר שאין בו תפלותזו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל. ֲחׁשֵ
ממש, כמו בא"ר )על איכה ב ב( אמר הקב"ה לישראל אתם בכיתם בכייה של תיפלות, סופכם להיות בוכים בכייה של 

 ממש.

 . ביטלוהו מעבודת הקודש, כמו שמיטה שהיא בטלה מעבודת האדמה.שמטו (ט)

ְתַעְרָער. ל' חורבן כמו )ירמיה נא נח( לא ערערו (י) ֶבל ָהְרָחָבה ַעְרֵער ּתִ ת ּבָ  .ח מו 

כו  . ארי (יא) ּבְ  ה כו(.. בבל בא"ת ב"ש )רש"י ירמיה כששך)ירמיה ד ז( פירש"י זה נבוכדנצר.  ָעָלה ַאְרֵיה ִמּסֻ
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ָלה. ּגו   ַנַער ְוָזֵקן ֶהְגָלה. ֶמֶלְך ְוכ ֵהן ּבַ
 

ִלי ֶחְמָלה.  ִחית ּבְ ה. ְוִהׁשְ יַרי ִסּלָ  ולבי חמרמר:ְוָכל־ַאּבִ
 דרס.

ְקֶטֶרת ר ְוַהּמִ ֵרת. ְוַהְמַכֵהן ְוַהְמַקּטֵ ֵלי ׁשָ ם ּכְ  .(א)ש ָ
 

ֶתֶרת. (ב)ֶרתֶקֶרץ ּוְלחֶ לְ ְלָכָלה  ִריד ְויו  ִלי ש ָ  ולבי חמרמר:. ּבְ
 ושארית.

ַרַהב ֵבר ּבְ ָגע ֵקץ ָהַאַהב.(ג)ָעַמד נו   . ּכְ
 כאשר הגיע סוף אהבת ה' אליי. עמד אדום בגאווה.

ָהב (ד)ְוִעיִדיִתי ית ַהזָּ אּור ִהְבַהב. ְוִלַהב ּבֵ  ולבי חמרמר:. (ה)ּבְ
 כן שרף את בית המקדש בלהבות.והקניינים היקרים ביותר שלי, שרף באש, ו

ָחה. ה ֻהּנָ ֲעַמִים ִלְפֻקּדָ ם ֲאָנָחה. ּפַ ד יו  ּקַ  ּפֻ
 יועד יום זה לאנחה. גם בחורבן א' גם בחורבן ב', יום זה נבחר לפורענות.

ה ּוְמנּוָחה ִמּטָ ָצֵאי ׁשְ י ְצָוָחה. ּומו  ָעה ַלֲחִמיׁשִ ִתׁשְ  ולבי חמרמר:. (ו)ּבְ
 

שֵׁ  ְרִתים ּבְ ָתםָצִגים ְמׁשָ ירו  ׁשִ ִרים ּבְ ִנים ׁשָ  .(ז)רּוָתם. ּוְמַנּגְ
 עומדים

ָתם. ׁשּורו  ְבׁשּו ּבְ ְיִבים ּכָ ָתם. ְואו  ְמרו  ִמׁשְ ְמִדים ּבְ ָדם עו   ולבי חמרמר: עו 
 

גּו ָאָלה  ִנְמָלא. (ט). ַרַהב ּוָבֶבל(ח)ָקִמים ִזּוְ
 קללה במלואה.הביאו עלינו את ה ןהקמים עלינו הביאו קללה כפולה. מצרים ובבל שתיה

ִלי ֶחְמָלה ְלָבָלה ִמיד ְלָכָלה. ּבְ ַחת ְלַהׁשְ  ולבי חמרמר:. (י)ְלׁשַ
 להשחית. לחורבן, להשמדה ולכיליון.

ָטָטה. י ֶנֶפׁש ִמְתמו  יָטה. ּכִ  ְרֵאה ְיָי ְוַהּבִ
 

                                                 
 .ְלַהְקִטיר ִמְקֶטֶרת ּוְבָידו  כלי שרת כ"ש )דה"ב כו יט(  .מקטרת (א)

ה ֶעְגָלה ש"כ שחיטה .קרץ (ב) ן ֶקֶרץ ִמְצָרִים ְיֵפה־ִפּיָ פו  א ִמּצָ  אחר ומירק קרצו( ד ג יומא) משנה' ובל( כ מו רמיה)י ָבא ּבָ
 ת"י חרתא )משלי טו יח, שם יח ו(. יבִר  .חרת. ידו על שחיטה

ַערל' )ב"ק דף י"ז ע"ב( חזיר שהיה נובר באשפה )פי' מחפש ומחטט(,  .נובר (ג) ה ֲחִזיר ִמּיָ )תהלים פ יד( ת"י  ְיַכְרְסֶמּנָ
 ינוברינה חזיר דמן חורשא, ופירש"י חזיר מיער הוא עמלק.

 ל' )ב"ק דף ו' ע"ב( לא בא הכתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית, פי' ממיטב שדהו. .ועידיתי (ד)

 . כינוי לקודש הקדשים שהיה מצופה זהב.בית הזהב (ה)

כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום תשעה באב היה ומוצאי . בתענית )דף כ"ט ע"א( ומוצאי שמיטה ומנוחה (ו)
 .שבת היה ומוצאי שביעית היתה

וכו' ולא הספיקו לומר  דוכנם והלוים היו אומרים שירה ועומדין על. בתענית )דף כ"ט ע"א( ומנגנים שרים בשירותם (ז)
 עד שבאו נכרים וכבשום. ֵהינוּ לא ֱֹ ה'ַיְצִמיֵתם 

 . הביאו עלינו את כל הקללות יחד גם של בחוקותי גם של כי תבוא.קמים זוגו אלה (ח)

. פרעה מלך מצרים הרג את יאשיהו מלך יהודה והגלה מצרימה את יהואחז מלך יהודה, נבוכנדצר מלך בבל רהב ובבל (ט)
 גלה את יהויכין ואת צדקיהו והחריב את ירושלים.ה

ְמָלְתָך ל א ָבְלָתה. השחתה וקלקול כמו )דברים ח ד( לבלה (י)  .ש ִ
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ָמָטה ַגֶחֶלת ֲחִזיר ִנׁשְ ה. (א)ּבְ ּטָ ה ּמָ ֶרֶדת ַמּטָ  ולבי חמרמר:. יו 
 

י ְבּתִ ָיה. ַמֲעִריִמים ָעַלי ִנְהָיהַצר, א (ב)ׁשַ  .(ג)ו 
 אני יושב עגום בארץ אויביי, אויה לי. ערמות ערמות של יללות מגיעות לי.

ִלי ִמְחָיה. ָעֶליָך ה ַרְגנּו ָיּה.   ולבי חמרמר:ְלַהְכִרית ּבְ
 חיים.

ם דַּ  ב ִלְנקו  ׁשֵ ם.ּתָ פּוְך ֲאַדְמּדָ ָ  ם. ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ
 

ֵבית ִועוּ  ֲחטּו ּבְ  ולבי חמרמר:ָדם. ְלַמַעְנָך צּור ְיָלָדם. ִנׁשְ
 אביהם.

ָפֶניָך. ַצ  ְי   ן ִמּלְ ִניֶניךָ ִהי ָרצו  ד ּפְ ת ַיּסֵ  .(ד)ּוו 
 

ת ק  ֶח   יךָ ְמּדַ ּנֶ ַרת ּפִ ת ִק  ז  . ֲח  (ה)ו  ֶנָך. ו  ְלאּו ְזָמר:ְרַית ְמעו  ִני ִיּמָ י ּוְלׁשו   ְוִלּבִ
 
 

גזרת תתנ"ו על הרוגי נראה כי קינה זאת חוברה ו חזק (ו)אברהם בר מאירובסוף חתום א"ב ע"ס כד 

 מגנצאק"ק ב
י ֲהַמת ִלּבִ ַאג ִמּנַ ָנן. (ז)ֶאׁשְ  ְוֶאְתאו 

 ואתלונן.

ן. ִמי ִנְצַטּנָ י, ּדָ  ַעל ַחְלֵלי ַעּמִ
 

ָנן  ּתו  ַתי ֶאׁשְ ץ ְלָבִבי ְוִכְליו   :)תהלים עג כא(ִיְתַחּמֵ
 חרב שנונה: ליבי מר וחמוץ, ואני מרגיש כאב בכיליותי, כמו דקירת

ת. ֶעְדִרי ְזֵאֵבי ֲעָרבו  ְקעּו ּבְ  ּבָ
 

ת. ת ְוָכֵאּלֶה ַרּבו  יל ְוֵכיַלּפו  ִ ַכׁשּ  ּבְ
 כשיל וכילפות, שני סוגי קרדום )רד"ק תהלים עד ו(

קּום ת  (ח)ִהּכּום ּוְפָצעּום ּוִבּתְ ֲחָרבו   :)יחזקאל טז מ(ּבַ
 ותקעו בהם חרבם:

ּוַפי  ת ֲחש  ִטיט חּוצו  ָררּום ּבְ תּגְ ים. (ט)ׁשֵ  ֲערּוּמִ
 

                                                 
. נפשי נשמטה ויצאה ממני בגין הייסורין הבוערים כגחלים שהביאה עלי אדום, המשולה לחזיר בגחלת חזיר נשמטה (א)

ְמטּוהָ מ"ב ט לג( . ל' נפילה כמו )נשמטה)רש"י פסחים קי"ח ע"ב(.  ׁשְ ְמטּוָה ַוּיִ  פירש"י מן החלון ארצה. ַוּי אֶמר ׁשִ

 .ישבתי. במקום שבתי (ב)

 )מיכה ב ד(. יללה. נהיה (ג)

ִניִנים. כינוי לבית המקדש, כ"ש )משלי ג טו( פניניך (ד) ודרשו )הוריות דף י"ג ע"א( מכהן גדול שנכנס לפני , ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ
 .ולפנים

האבנים, כמו )תהלים קיח כב(  .פניך (ה) ּנָ ִנים ָהְיָתה ְלר אׁש ּפִ  .ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבו 

. נראה כי הוא הרב אברהם בן מאיר הכהן אליו כתב רש"י תשובה לענין ביטול בשר בחלב בשישים, אברהם בן מאיר (ו)
 הובאה בתמים דעים להראב"ד סי' קל"ח והוא היה הרב במגנצא לאחר גזרת תתנ"ו.

י. לה"פ )תהלים לח ט( שאג מנהמת לבא (ז) ֲהַמת ִלּבִ י ִמּנַ ַאְגּתִ  .ׁשָ

 .. פי' הרד"ק )שורשים( תקיעת החרב בגוף האדםובתקום (ח)

ּוַפיכן מנוקד במקרא  .)ישעיה כ ד(. גלויי ערוה חשופי שת (ט)  .חשוף שתופירש"י יו"ד יתרה והוא כמו  ֲחש 



 129 לשחרית של תשעה באבקינות 

רּוִמים. ָגִדים ּפְ ן, ּבְ ּכָ ִמׁשְ נּוִעים ּבְ  ַהּצְ
 יהם התנהגו בצניעות, עכשיו הובלו בחוץ בבגדים קרועים.רצדיקים, שבחדרי חד

ת ֲאַנּנו  ַטח ֲחָרִמים  (א)ׁשַ  :)יחזקאל כו ה(ִמׁשְ
 לייבש בשמש:נשים צדקניות חשופות לכל רואה כמו חרמי )רשתות( הדייגים ששוטחים אותם 

ָרה. ד ַהּתו  בו  ְלפּו ֵעיַני ַעל ּכְ  ּדָ
 

יָרה. ִנים ְלַהְסּתִ ק לאֵ, ּפָ  ִהְתַאּפַ
 הקב"ה מתאפק מול אויבינו, ומסתיר פניו ממנו.

ת ִריץ ַחּיו  ִכיָרה (ב)ּפְ ְ ַתַער ַהש ּ ה ּבְ  :)ישעיה ז כ( (ג)ִיְקָרֶעּנָ
 אדום קורע את ישראל בתער גדול ומחודד:

ֶגיָה ָתִמיד  רּות ְוַתּמּות.הו  ַיׁשְ  ּבְ
 ההוגים בתורה

ן ָחרּוץ יו  ֵממּות. (ד)ְלִכּלָ  ְמסּוִרים ְלׁשו 
 

י־ָימּות  ָרה ָאָדם ּכִ  :)במדבר יט יד(ז את ַהּתו 
 

ה ת ַחּמָ ֲעלו  ַמע ּבַ ְמרּו ׁשְ  .(ה)ָוִתיִקים ּגָ
 אותם יראים שהקפידו לגמור קריאת שמע עם הנץ החמה.

ַאַהב ְלַיֶחְדָך, לאֵ, ּובִ  ָמה.ּבְ  ְנִטיַלת ְנׁשָ
 ייחדו את שמך באהבה בעת נהרגו על קידוש השם.

ם ֶהֶרג ַרב, ְקָרב ּוִמְלָחָמה  יו   :)איוב לח כג(ּבְ
 

כּור ים ִנְבֲחנּו, ּבְ  ע ִני ְצרּוִפים. (ו)ַזּכִ
 עבדיך הטהורים והבחונים, צרופים בכור ייסורי עניות.

ר ּכָ ָתם ְטרּוִפים (ז)ֶאׁשְ יבּו ַנְפׁשו   .ָיׁשִ
 בתור קרבן, מקריבים נפשותיהם הקרועות.

ֻרִפים  ְ ר ִהְקִריבּו ַהש ּ  :)במדבר יז ד(ֲאׁשֶ
 בזמן שנשרפים על קידוש השם:

ת. ת ּוַמְלֻקיו  ל ַמּכו   ֲחָזִקים ְלַקּבֵ
 

ת. ת ַאְכָזִרּיו  ים ְלִמיתו  ש ִ ְצָרם ש ָ ן יו   ְרצו 
 לעשות רצון יוצרם שמחים להימסר למיתות אכזריות.

ְממו   ת רו  יִפּיו  ָנם ְוֶחֶרב ּפִ ְגרו   :)תהלים קמט ו(ת לאֵ ּבִ
 ומודים ומשבחים גם בזמן שחרב האויב מתקרבת:

                                                 
 (.. כינוי לבנות ישראל )ישעיה לב טשאננות (א)

 )תהלים פ יד( ופירש"י )פסחים דף קי"ח ע"ב( זה אדום. חזיר מיער)ישעיה לה ט(. פירש"י זה  פריץ חיות (ב)

 . ת"י בחרבא חריפא, ורש"י פי' בתער גדול.בתער השכירה (ג)

ָרָצה. ל' )ישעיה י כג( כליון חרוץ (ד) י ָכָלה ְוֶנחֱֹ  פירוש כיליון גמור. ּכִ
 . כ"ש )ברכות דף ט' ע"ב( ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה.חמהותיקים גמרו שמע בעלות  (ה)
ְרֶזל . הוא הכלי שמצרפים בו כסף וזהב, והייסורים נמשלו לכור, כ"ש )דברים ד כ( כור (ו) ִצא ֶאְתֶכם ִמּכּור ַהּבַ ַוּיו 

ְצָרִים תְּ ואומר )יחזקאל כב כב(  ִמּמִ ן ּתֻ ְך ּכּור ּכֵ תו  ֶסף ּבְ ִהּתּוְך ּכֶ ָכהּ ּכְ  .כּו ְבתו 
 . דורון )רש"י תהלים עב י(.אשכר (ז)
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ן ַמְלּבֵ ים ּבְ ִ ֵרי ֵלָבב ְמֻדׁשּ  .(א)ְטהו 
 תינוקות שלא חטאו נדרסים בטיט.

צּום ּוָבֶאֶבן. ַלע ְלֵעיֵניֶהם ִנּפְ  ַהּסֶ
 ולעיני אביהם ניפצו את הילדים בסלעים ובאבנים.

ןַלמְ  ַח ַעל־מּות ַלּבֵ  :)תהלים ט א( (ב)ַנּצֵ
 ומשבחים לקב"ה על שזכו לקדש שם שמים במיתת בנם:

ִתי. ַדם ֶחְמּדָ ְללּו ּבְ ו ּפָ  ְיֵדי ֵעש ָ
 נעשו שופטים על דם בניי חמודיי.

ִתי. ְללּו ְיִפי ֶעְמּדָ  ָרְצחּו ְוַגם ׁשָ
 

ל־ֲעָדִתי  ּמּו ּכָ ֶרַצח ֵהׁשַ  :)איוב טז ז(ּבְ
 

ֶחֶתף ֶעְבָרה (ג)ּכְ מּו ּבְ ִחיתּו, ֶנְעּתְ  .(ד)ִהׁשְ
 במכה פתאומית השחיתו האויבים, ובני ישראל נשרפו בעברת ה'.

ָרֵאל ֻהְכָרעוּ  חּוֵרי ִיש ְ ָרה. (ה)ּבַ ּבֵ  ְלׁשַ
 הופלו ונשברו.

ַצע ְוַחּבּוָרה  ה ּפֶ ה ְטִרּיָ ַמּכָ  :)ישעיה א ו(ּבְ
 
 

 ְלָדָמם ָאְרבּו ְטֵמִאים ַוֲחִזיִרים.
 

רּוםְנִקיִּ  ּתְ ָדם ּכִ  ַאְכָזִרים. (ו)ים ְלַאּבְ
 אכזרים הקיפו את ישראל הנקיים על מנת לאבד אותם.

ָזִרים  ין ַהּגְ ר ָעַבר ּבֵ יד ֵאׁש ֲאׁשֶ  :)בראשית טו יז(ַלּפִ
 באש שרפו גופות בני ישראל החתוכות חתיכות חתיכות:

לוּ  י ִנְטּפָ אּו ר אׁש ַאף ּכִ ְנַאי ָנש ְ  .(ז)ְמש ַ
 ו אליהם המון רב.ולכן נאספ

לּו. ּפָ ָך, לאֵ, ַעד ֶלָעָפר ֻהׁשְ  ִויִחיִדים ְלָעְבּדְ
 

 :)ש"ב ג לד(ִלְפֵני ְבֵני ַעְוָלה ָנָפלּו 
 

ן ֵהֵעזּּו ֵמַצח. ֵני ֶעְליו   ֶנֶגד ּפְ
 

ֶרַצח. חּו ּבְ ֶניָך ְלֵעיֶניָך ְיַרּצְ  ּבָ
 

                                                 
ן. כן הרג דוד את בני עמון כ"ש )ש"ב יב לא( במלבן (א) ְלּבֵ ּמַ ָתם ּבַ ִביר או   .ְוֶהעֱֹ
 . במדרש תהלים שלאחר מות הילד, ידע דוד כי שכך כעסו של מקום והודה.למנצח על מות לבן (ב)
 "י יכה פתאום.)איוב ט יב( פירשֵהן ַיְחּת ף . לחתף (ג)
ֶעְבַרת . ל' )ישעיה ט יח( נעתמו בעברה (ד) ם ָאֶרץה' ּבְ ת ֶנְעּתַ  ת"י חרוכת ארעא. ְצָבאו 
ָרֵאל ִהְכִריעַ . ל' )תהלים עח לא( בחורי ישראל הוכרעו (ה)  פי' הפיל אותם על הברכיים )מצודה(. ּוַבחּוֵרי ִיש ְ
רּו ֶאת־. ל' )שופטים כ מג( כתרום (ו) ּתְ ְניָ ּכִ  .ִמןּבִ
 . השתתפו, ל' )ברכות פ"ו מ"ז( כל שהוא עיקר ועימו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילה.נטפלו (ז)
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ם לא ֱִֹהים ָלֶנַצח   :)תהלים עד א(ַעד ָמַתי ְזַנְחּתָ
 

ְבָדיו ַמְצִליִחים.ֵסֶמל ַהקִּ   ְנָאה עו 
 עובדי עבודה זרה, המעוררת קנאתו של מקום, מצליחים.

ָלִחים ׁשְ  .(א)ְוַנֲחָלְתָך ִנְלָאה ֲעבּוִרים ּבִ
 ונחלתך המותשת נופלים בחרב.

ְגַרת ָיְדךָ  ָנִחים  (ב)ּוִמּתִ ָך ֶנאֱֹ  :)תהלים לט יא(ַעּמְ
 וממורא מכתך,

מּוִני ָצָריֲעו   ת ֶחֶרב ש ָ  .נו 
 צריי דנו אותי כעבריין שעונשו מיתת סייף.

ס ֶאת־ֲחֵצָרי. ים ִלְרמו  ָבּתִ  ְוָעלּו ּבְ
 

חּוָרי  ּב ר ּבַ ֵעד ִלׁשְ  :)איכה א טו(ָקְראּו מו 
 התאספו צבאיו

ת ַוֲאָפִסים ָך ָזִוּיו  ְרּתָ ַעּמְ זַּ  .(ג)ּפִ
 עד לפינות רחוקות, בסופו של עולם.

ם ְלַרְגֵלי ְמַכְרֵסם ּתָ ׁשְ ּבַ ִסים ּכִ  .(ד)ּוִמְרּפָ
 כינויים לאדום

ים  ה ָחְפׁשִ ַח ָהִעְבִרי ְוָהִעְבִרּיָ לו  ׁשְ  :)ירמיה לד ט(ִמּלִ
 

ָבה. חו  ְפנּו ּבְ  ָצְדקּו ִדיֶניָך, ִנְרּדַ
 בחובותינו נרדפנו. דינך דין צדק,

ֶחֶרב ְוֶלָהָבה. ִים ּבַ ּמַ  ָלִקינּו ּבַ
 

ְבָתה ַמְדֵהָבה ֵגש  ׁשַָ ַבת נ  ד ל א ׁשָ  :)ישעיה יד ד( (ה)עו 
 ועדיין לא בטל ֻעלָּם של הנוגשים אותנו, והמטילים עלינו עול כבד:

 ְקִהּלָה ְמפ ָאָרה ִעיר ָוֵאם ִנְבָלָעה.
 

ת־ִמן הו  ּלָ ָעה. (ו)ּבַ ַיד ֵזֵדי ִרׁשְ  ָספּו ּבְ
 תמו בבהלה

ְמָעה  ַרְדָנה ֲעֵליֶהם ֵעיַני ּדִ  :)ירמיה יד יז(ּתֵ
 

ִרידֵ  ש ְ ָך.ָרְבָתה ֲאָנָחה ּבִ  י ַעּמֶ
 

                                                 
י. חרבות ל' )איוב לג יח( בשלחים (א) ַלח־ַיְחש  ְך ַנְפׁשו  ִמּנִ ָ ׁשּ תו  ֵמֲעב ר ּבַ ַחת ְוַחּיָ  .ׁשָ
 )תהלים לט יא(. פירש"י מורא מכתך. ומתגרת ידך (ב)
 .ֶרץַאְפֵסי־אָ . ל' )ש"א ב י( ואפסים (ג)
ַער. ל' )תהלים פ יד( מכרסם (ד) ה ֲחִזיר ִמּיָ . ל' )דניאל ז ז( מרפסיםופירש"י )פסחים דף קי"ח ע"ב( זה אדום.  ְיַכְרְסֶמּנָ

ַרְגַלּה ָרְפָסהוגו' ַוֲארּו ֵחיָוה ְרִביָעָאה  ָאָרא ּבְ ָקה ּוׁשְ  .ָאְכָלה ּוַמּדֱֹ
 אומה זו שאמרה מדוד והבא.מדהבה מ"ט ע"ב( . בשבת )דף קשבתה מדהבה (ה)
ת־ָספּו ַתּמּו ִמן. כמו בהלות בהיפוך אותיות )א"ע ישעיה יז יד(, ע"ש הפ' )תהלים עג יט( בלהות (ו) הו  ּלָ  .ּבַ
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ִחיֵתי ָנֳעֶמָך. ם ַמׁשְ ַמֵהר ִלְנקו   ּתְ
 ישראל הנעימים.

ְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך  פ   :)תהלים סט כה(ּוׁשְ
 

ִים. א ַכּפַ ָ ָלִמים ְלָך ִנש ּ ָך עו  ְבּתְ  ׁשִ
 

ִים. ֵמינּו ְוִזיַלת ַעְפַעּפַ ת ּדָ סו  ִהּכָ  ִמּלְ
 

ָמִים  ָ ׁשּ ִבי ּבַ ַרׁש ַהּי ׁשְ חֱֹ  :()תהלים קכג אַאל ּתֶ
 

ם. ֶהם ְלִהְתַנּקָ ִחיׁש ִנְקָמְתָך ּבָ  ּתָ
 

יָקם. ם ְלַהּתִ ּלָ צ אן ְלִטְבָחה ּכֻ  ּכְ
 לנתקם מחיים למוות.

י־ָחָזה ָנָקם  יק ּכִ ַמח ַצּדִ  :)תהלים נח יא(ְוִיש ְ
 

ְרֶדיָך.ְצֵמת מ  ם, ַה  ִנְקָמְתָך, ָר  ְרֶאה ּבְ  ֶא    ו 
 

ְגִגים א  ָעה ִמ  ָר  ּבְ   ְכֵלי ְי  ְתמו   .(א)ךָ ּוֶדיר  ו 
 יהי רצון שיתמוגגו בצרות אויבינו המבקשים לאכול את ישראל אשר ירדו מגדולתם.

ת ָז  ֶח   נּו ֲחִסיֶדיָך ִרים ָק  ְרּפַ  :)תהלים קלב ט(ֵרב ִויַרּנְ
 קרב מועד בו יבושו אויבים

 
 

 .אדריאנוסופעם נבוכדנאצר אלא שהקדים לכל אות פעם א"ב ע"ס  כה
ר ֲאָכַלִני   .(ב)ֲהָמַמִניְנבּוַכְדֶנאּצַ

 אכל אותי, שבר אותי.

ַמִני. ָלַעִני ְוִעּצְ ין ּבְ ּנִ ּתַ  ָאָתא ּכַ

 ושיבר עצמותי.

ִדיָחִני.  ר הֱֹ  ְזכ ר ְיָי ֶמה ָהָיה ָלנּו:ַעד ֲאׁשֶ
 

ר ַאְרֵיה ְמַנּתֵ א ֵאַלי ּכְ  .(ג)ַאְדִריָאנּוס ּבָ
 קופץ.

ֵתר. ְך חו  ב ח ׁשֶ ּנָ ן ּגַ ִדְמיו   ּבְ
 כמו גנב במחתרת בלילה.הגיע בחשאי ללא התראה, 

                                                 
ִכי. אולי מל' )ישעיה טו ג( ירודיך (א) ּבֶ  , פירש"י גונח ונוהם בבכי.י ֵרד ּבַ
ֶבלה נא לד( . כ"ש )ירמינבוכדנאצר אכלני הממני (ב) ר ֶמֶלְך ּבָ יןוגו'  ֲאָכַלִני ֲהָמַמִני ְנבּוַכְדֶראּצַ ּנִ ּתַ ָלַעִני ּכַ גו'  ּבְ

ִדיָחִני  .הֱֹ
ֵהן ַעל. ל' )ויקרא יא כא( מנתר (ג) ר ּבָ  .ָהָאֶרץ־ְלַנּתֵ
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ֵתר יו  ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִריב ּבֵ  זכור יי מה היה לנו:. (א)ְוֶהחֱֹ
 

ים ֵני ֲאַגּפִ ׁשְ ַדד ּבִ ר ּגָ  .(ב)ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 בוכנדצר.הביא שני גדודי חיילים, גדוד אחד של נבוזראדן, וגדוד נוסף עם נ

ֵכִפים אּו ּבְ ָתיו ּבָ ְקִהּלו   .(ג)ּבִ
 ני ישראל ברחו מעריהם להסתתר בין הסלעים.כשהתקרב חילו, ב

ִפיםְרִגיַמת  ּתְ ת ִמְתּכַ  זכור יי מה היה לנו: .(ד)ֶאֶבן ִלירו 
 .לזרוק אותן על ישראל אבני בליסטראותים נשאו על כתפיהם האויב

ע ָנָפיו ַאְרּבַ ָאה ּכְ  .(ה)ַאְדִריָאנּוס ּדָ
 מיהר בראש ארבעה חילות.

ְסָיאנּוס ְוטִ  ר ר ַבע.הּוא ְוַאְסּפַ  יטּוס ַעל ִמְסּפַ
ֵאל. ת ישראלעל כנס ְשרָּ ַבע י  ת־רֹּ ר אֶּ ְספָּ  שנא' עליה )במדבר כג י( ּומ 

ע. ת ַאְרּבַ  זכור יי מה היה לנו: ֵזרּונּו ְלרּוחו 
 פיזרונו

ָלה. חּוֵרי גו  ל־ּבַ ר ָהַרג ּכָ  ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 

חּור ּוְבתּוָלה.  ְול א ָחַמל ַעל ּבָ
 

יׁש כִּ  ה. ָזֵקן ְוָיׁשִ  זכור יי מה היה לנו:ּלָ
 

ץ ַעל ֶאֶבן ַאַחת ַאְדִריָאנּוס  .(ו)ִויָלִדים ִנּפֵ
 

ַגן ַאַחת ר ָלֻדׁש ּבְ ָעַפָ ֵמם ּכֶ  .(ז)ַוְיש ִ
 ודש אותם בבקעה אחת.

ה ׁשָ ִנים ֻרּטְ ַאַחת ְוֵאם ַעל־ּבָ  זכור יי מה היה לנו:. (ח)ּכְ
 הרגונ

מְ  ר ָזַבח ּכ ֲהִנים ַעל ִמׁשְ ָתם.ְנבּוַכְדֶנאּצַ  רו 
 

                                                 
השחית  . בית המקדש כבר היה חרב כשאדריאנוס נולד, וכנראה כוונת הפייטן שאדריאנוסוהחריב בית המקדש ביותר (א)

 גם את שרידי המקדש.
ה ְוָכל־ַעל. צבאות ל' )יחזקאל לט ד( אגפים (ב) ל ַאּתָ ּפו  ָרֵאל ּתִ ךְ ־ָהֵרי ִיש ְ ר ִאּתָ ים ֲאׁשֶ יָך ְוַעּמִ . והרד"ק בשורשים פי' ֲאַגּפֶ

א , כנפיים, וי"ל שמדמה את נבוכדנצר לנשר ואת צבאיו לכנפיים, כ"ש )דברים כח מט( אגפים ָ ק ָעֶליךָ  ה'ִיש ּ י ֵמָרחו   ּגו 
ר ׁשֶ ר ִיְדֶאה ַהּנָ ֲאׁשֶ  .ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ּכַ

ִפים ָעלוּ . ל' )ירמיה ד כט( בקהלותיו באו בכפים (ג) פי' במצודה עלו בין הסלעים להסתתר מחיל האויב, והרלב"ג  ּוַבּכֵ
ִפים)איוב ל ו( פי'   נקרת הצור. ּכֵ

מּו־בו  . ל' )ויקרא כד טז( רגימת (ד) ם ִיְרּגְ ל־ָהֵעָדה ָרגו   .ּכָ
א . כ"ש )דברים כח מט( דאה כנפיו ארבע (ה) ָ ר ה'ִיש ּ ׁשֶ ר ִיְדֶאה ַהּנָ ֲאׁשֶ ק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ּכַ י ֵמָרחו  , המשיל את ָעֶליָך ּגו 

. במדרש איכה )על איכה א ה( אמרו על טיטוס, כד כבשוה, פלג כנפיו ארבעאדריאנוס לנשר, ואת חיליו לכנפיים. 
 קסיא לארבעתי דוכסיא )פי' כשכבשו את העיר חילק טיטוס את ד' החומות לד' דוכסין(.ארבעתי שוריא טי

אמר רבי אסי ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת עולא אמר . בגיטין )דף נ"ח ע"א( ילדים נפץ על אבן אחת (ו)
ת( תהלים קלז חתשעת קבין אמר רב כהנא ואיתימא שילא בר מרי מאי קראה ) ּלֶם־ּבַ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ  ָלךְ ־ּבָ

ץ ֶאתוגו'  ּי אֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַלע־ֶאל ע ָלַלִיךְ ־ַאׁשְ  .ַהּסָ
 .. לאו דווקא גן, אלא בבקעה )גיטין דף נ"ז ע"א(בגן אחת (ז)
ִנים ֻרטָּ . ל' )הושע י יד( ואם על בנים רוטשו כאחת (ח) הֵאם ַעל־ּבָ  .פירש"י נבקעה ׁשָ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C%D7%96_%D7%97
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ָתם. ירו  ְכֵלי ׁשִ ם ּבִ  ְוַהְלִוּיִ
 

ִחיָטָתם. ם ׁשְ ן ּדַ עו  ּמָ ע ּבַ ְצּבַ  זכור יי מה היה לנו: ַוּיִ
 וצבע בית המקדש מדם שחיטתם.

 ַאְדִריָאנּוס ִחּלֵל ּכ ֵהן ְוכ ֶהֶנת ּוַמֲחַמד ַעִין.
 

יֵמם ְלַלַעג ּוְלַאִין.  ַוְיש ִ
 

ן ּתֵ ָנה ְוַהיַּ  ַוּיִ זּו  ֶלד ּבַ ִיןַהּיֶ ּיָ ה ָמַכר ּבַ  זכור יי מה היה לנו: .(א)ְלּדָ
 ויתן

ר  ֵני ֶמֶלְך ְלֵעיָניוְנבּוַכְדֶנאּצַ  .(ב)ָטַבח ּבְ
 

ְרּכּוס ר ֵעיָניו. (ג)ְוַאַחר ּפִ  ִעּוֵ
 

ְנִנים  ֵני ְוָעָליו ְמקו  ָניו.ּבְ ן ְוַעל ּבָ  זכור יי מה היה לנו: ִצּיו 
 

בְ  ִ ֶלֶדת ַהׁשּ  .(ד)ָעהַאְדִריָאנּוס ָיַהר ַעל יו 
 התגאה

ְבָעה. ִ יל ַהׁשּ  ְלֵעיֶניָה ִהּפִ
 

ּה  ָעה ָנְפָחה ַנְפׁשָ ְקָעהּוְלַאַחר ׁשָ  זכור יי מה היה לנו: .(ה)ְוׁשָ
 ומתה.

ִבְקַעת ּדּוָרא ַעס ּבְ ר ּכָ  .(ו)ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 

ָאּה ֲחָלִלים ֵמַעם ִנְבָרא  .(ז)ִמּלְ
א יְ  ְברָּ ל־יָּּה.מישראל שנא' עליהם )תהלים קב יט( ְוַעם־נ   ַהלֶּ

ֵזָרה ִיְתְרֵמא ְלגו  ַאּתּון נּוָרא.  זכור יי מה היה לנו: ְוָגַזר ּגְ
 וגם גזר על כל מי שלא ישתחווה לפסל, שיושלך לתוך כבשן האש.

ִכְפַלִים.  ַאְדִריָאנּוס ְלמּולו  ָעש  ּבְ
 עשה

                                                 
ה ָמכְ . ל' )יואל ד ג( ויקח הילד בזונה והילדה מכר ביין (א) ְלּדָ ָנה ְוַהּיַ זּו  ֶלד ּבַ נּו ַהּיֶ ּתְ ּתוּ ַוּיִ ׁשְ ִין ַוּיִ , בא"ר )על איכה א רּו ַבּיַ

טז( מעשה בשני בניו של ר' צדוק הכהן שנשבו א' זכר וא' נקבה, נפל זה לאחד איסטרטיוט וזו לאחד איסטרטיוט, הלך 
 .זה אצל הזונה ונתן לה את הזכר בשכרה, והלך זה אצל החנווני ונתן לה את הנקבה בשכרו ביין

ֲחטּו ְלֵעיָניו ְוֶאת־ְוֶאת. כ"ש )מ"ב כה ז( ניוטובי בני מלך הרג לעי (ב) הּו ׁשָ ֵני ִצְדִקּיָ ר־ּבְ הּו ִעּוֵ  .ֵעיֵני ִצְדִקּיָ
 . תנועות הגוסס.פרכוס (ג)
אשה ושבעה בניה אתיוהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת  . בגיטין )דף נ"ז ע"ב(על יולדת השבעה וכו' (ד)

. תיוהו לאידך לקמיה דקיסר וכו' אפקוהו וקטלוהו וכו' אף היא עלתה לגג ונפלה ומתהכוכבים וכו' אפקוהו וקטלוהו וא
הּ קטע זה נוסד על לה"כ )ירמיה טו ט(  ְמׁשָ א ׁשִ ּה ּבָ ְבָעה ָנְפָחה ַנְפׁשָ ִ  .ֻאְמְלָלה י ֶלֶדת ַהׁשּ

ַקע ָהֵאשׁ . ל' )במדבר יא ב( והשקיעה (ה) ׁשְ הּ ָנְפָחה ַנְפשָׁ , ואמר ל' שקיעה כ"ש ַוּתִ ְמׁשָ א ׁשִ  .ּה ּבָ
. היא הבקעה שהקים שם נבוכדנצר פסל של זהב, והשליך שם את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש בקעת דורא (ו)

 )דניאל ג(, והיא הבקעה שם החיה יחזקאל הנביא את המתים כ"ש )סנהדרין דף צ"ב ע"ב( מתים שהחיה יחזקאל, אמר
 .וה המלך והרגוםיצגו' שהיו מגנין את החמה ביופיין  ישראל ריבחו, ר' יוחנן אלו מתים שבבקעת דורא

 . פי' שנעשו ברייה חדשה, כאשר יחזקאל החיה אותם.מעם נברא (ז)
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ִים. ּתַ ת ׁשְ יִנים ִמיתו   ְוָגַזר ּדִ
 

ַמִים  רֵ ִמיַתת ֶחֶנק ּבְ ִים. הפָ ּוש ְ ּתַ ְנֻחׁשְ  זכור יי מה היה לנו: ּבִ
 בנחושת מלובנת.

ֵנן ר ְמעו  ִפים. (א)ְנבּוַכְדֶנאּצַ ְ מו  ְמַכׁשּ  ּכְ
 

ִפים. ָ מו  ַאׁשּ  ְמַנֵחׁש ּכְ
 החוזים בכוכבים )רד"ק בשורשים(.

ָרִפים ּתְ ַאל ּבַ ים ְוׁשָ ִחּצִ  זכור יי מה היה לנו: .(ב)ִקְלַקל ּבַ
 ן את העתידהסתכל בחיצים מבריקות וחזה בה

ת. ת ַאְכָזִרּיו  ם ֵעצו   ַאְדִריָאנּוס ִנְתַחּכֵ
 

ת ַמּסו  ַאל ּבְ ת. (ג)ְוׁשָ  ְנטּויו 
 וחיפש ייסורים קשים להביא על ישראל.

ת י ְכֵנִסּיו  ּתֵ ִנים ּבָ מו  ת ּוׁשְ ע ֵמאו  ף ַאְרּבַ רו  ש ְ ַעל ַוּיִ  זכור יי מה היה לנו: .(ד)ַוּיַ
 

ד ִמכִּ  ר ָסְך עו  תְנבּוַכְדֶנאּצַ ית ֲעָתרו  א ּבֵ  .(ה)ּסֵ
 ערך מצור זמן רב מסביב לבית המקדש, המכונה "כיסא כבוד" ו"בית תפילה".

ד ָנטּוי ְכּבָ ם ַהּנִ ת. (ו)ָמקו  ְגבּורו   ּבִ
 

ת. רו  הּו ְלִאּכָ  זכור יי מה היה לנו: ָעש ָ
 חרש אותו כשדה.

ּה. ְפַלִים ּבָ ה ּכִ  ַאְדִריָאנּוס ָעש ָ
 

ה ְך ְמִסּבָ ֲהפו   .(ז)ַוּיַ
 ות מתחת לעזרה.חילחפר בקרקע המקדש עד שהחריב גם את המ

ּה. ד ּבָ  זכור יי מה היה לנו: ְוָצַוח ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסו 
 "גלו את היסודות".

                                                 
אומר היום יפה לצאת למחר אומר זה המחשב עתים ושעות ו. ל' זמן ועונה, בסנהדרין )דף ס"ה ע"ב( רבי עקיבא מעונן (א)

 .יפה למקח וממכר
י . כ"ש )יחזקאל כא כו(שאל בתרפיםקלקל בחצים ו (ב) ֶבל ֶאל־ָעַמד ֶמֶלךְ ־ּכִ ָרִכים ־ּבָ ֵני ַהּדְ ר אׁש ׁשְ ֶרְך ּבְ ֵאם ַהּדֶ

ֵבד־ִלְקָסם ּכָ ָרִפים ָרָאה ּבַ ּתְ ַאל ּבַ ים ׁשָ ִחּצִ פי' עמד נבוכדנצר בצומת הדרכים, ליטש חץ עד נהייתה  ָקֶסם ִקְלַקל ּבַ
. פירש"י ל' קלקל .י עתידות, הסתכל בכבד הקרבנות כדרך חוזי עתידותכמראה וראה בה עתידות, שאל צלמים מגיד

ת ָקָלל)יחזקאל א ז(   המבריק ומאיר מרוב ליטוש. ְנח ׁשֶ
ם ִיְלָעג. ייסורין ל' )איוב ט כג( מסות (ג) ת ְנִקּיִ  .ְלַמּסַ
ירושלים חוץ מבית המקדש . בא"ר )על איכה ב ב( ארבע מאות ושמונים בתי כנסיות היו בוישרוף ת"פ בתי כנסיות (ד)

 וכו' עלה אספסיינוס והחריבן. י"מלאתמנין 
ְך ֶאתצר על בית המקדש ל' )הושע ב ח(  .סך (ה) יִרים־ִהְנִני ש ָ ּסִ ְך ּבַ ְרּכֵ . כינוי לביהמ"ק מכסא זמן רב. .עוד פי' סוגר. ּדַ

נוּ שנא' )ירמיה יז יב(  ׁשֵ ם ִמְקּדָ ן ְמקו  ם ֵמִראׁשו  ד ָמרו  א ָכבו  ּסֵ ר . בית תפילה, ל' )בראשית כה כא( בית עתרות .ּכִ ְעּתַ ַוּיֶ
 .ִיְצָחק

 .ַוּיֵט ָאֳהל ה. ל' )בראשית יב ח( נטוי (ו)
 . היתה במקדש מתחת לעזרה כדי להגיע מבית המוקד לבית הטבילה )תמיד פ"א מ"א(.מסיבה (ז)
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ָסִסים ר ָמֶות ַהְמבו  ּגֵ ר ּפִ  .(א)ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 הנדרסים בתוך דמם.את הרג עד מוות 

ל ְרִסיִסים דו  ִית ַהּגָ ה ַהּבַ  .(ב)ְוִהּכָ
 

הּו ְרִסיִסים ְרִסיִסים.  זכור יי מה היה לנו: ְוָעש ָ
 

ְבִקיִעים.  ַאְדִריָאנּוס ָצו ְלָרְססו  ּבִ
 ציוה

ט ן ִית ַהּקָ ה ַהּבַ ָקִעים. (ג)ְוִהּכָ  ּבְ
 

ָקִעים. ָקִעים ּבְ ה ּבְ  זכור יי מה היה לנו: ְוַנֲעש ָ
 

ת. מו  ַאְרֵיה ִלְהיו  ר ָקַפץ ּכְ  ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 

ם מַ  ּכֵ ת.ַוּיַ ת ְטִרּיו   ּכו 
 

ת. ת ֲאָריו  נו  עו   זכור יי מה היה לנו: ַוְיִניֵסם ִמּמְ
 .את ישראל מירושלים, החזקה כמו מעון אריותוהניס 

ַקד ָנֵמר, ׁשָ ָעִרים. (ד)ַאְדִריָאנּוס ָרץ ּכְ  ׁשְ
 ארב ליד שער העיר.

ם ָהִרים. ְמרו  ְך ּבִ ְתַהּלֵ  ַוּיִ
 

ָניו ַהְרֵרי ְנמֵ  ָחְבאּו ִמּפָ  זכור יי מה היה לנו: ִרים.ַוּיֵ
 וישראל העזים כנמר לעשות רצון הבורא התחבאו מפניו.

ים. ׁשִ ח ַעם ְקדו  ּכַ ר ׁשִ  ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 מחק את ישראל עד שנשכחו מהלב.

ים. ָדׁשִ ֵלי ק ֶדׁש ַהּקֳ  ְוַגם ּכְ
 

ים. ָדׁשִ ֵבית ק ֶדׁש ַהּקֳ ם ּבְ  זכור יי מה היה לנו: ָרׁשָ
 .ודשיםקודש בק ותם()פי' לקח א ירש אותם 

ָתיו ִלּיו  ר ב ּדָ ַקף ּבְ ים. (ה)ַאְדִריָאנּוס ּתָ  ָהַרּבִ
 

                                                 
ָדָמִיךְ . ל' )יחזקאל טז ו( המבוססים (א) ֶסֶסת ּבְ  .ִמְתּבו 
ִית . ל' )עמוס ו יא( הבית הגדול רסיסים וכו' והכה הבית הקטן בקעיםוהכה  (ב) ל ְרִסיִסים ְוַהּבַ דו  ִית ַהּגָ ה ַהּבַ ְוִהּכָ

ִקִעים ט ן ּבְ  ופירש"י, בקיעים גדולים מרסיסים, שיכה את הבית הגדול מכה יותר קשה ממה שיכה את הבית הקטן. ַהּקָ
ׁש ְמַעטמקדש מעט שנא' )יחזקאל יא טז( . בתי כנסת ובתי מדרש שנקראו הבית הקטן (ג) ִהי ָלֶהם ְלִמְקּדָ , ודרשו ָואֱֹ

ל ִיְהֶיה )מגילה דף כ"ט ע"א( אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואין לפרש בית המקדש השני שהרי נא' )חגי ב ט(  דו  ּגָ
ן ִמן ִית ַהזֶּה ָהַאֲחרו  ד ַהּבַ בו  ן־ּכְ  .ָהִראׁשו 

ֵרף־ָנֵמר ׁש ֵקד ַעלו(  . ל' )ירמיה הנמר שקד שערים (ד) ה ִיּטָ ֵצא ֵמֵהּנָ ל ַהּיו  ת"י כנמרא כמנין על קרויהון,  ָעֵריֶהם ּכָ
 פירש"י אורב.

 . ענפים רמים וגבוהים )רד"'ק שורשים(. דימה את אדריאנוס לעץ וצבאיו לענפים.דליות (ה)
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ֵלי ַהּק ֶדׁש ַהֲחׁשּוִבים. ח ּכְ ּקַ  ַוּיִ
 

ִבים. ם ַהּטו  ם ַמֲחַמּדָ ם ּוְזָהָבם, ּוְלַקְחּתֶ ְסּפָ ְחְמלּו ַעל ּכַ  ָצַרח ַאל ּתַ
 

 זכור יי מה היה לנו:
 
 

 א"בע"ס  כו
ּנוּ  א ָעֵלינּו ֶעְבָרה.ֵאיְך ָנְפָלה ִמּמֶ   ֲעָטָרה. ּבָ

 

ִחיָרה.  ית ַהּבְ ה ּבֵ ּבָ י ִנׁשְ ם ַזַעם ְוָצָרה. ּכִ ד ָאֳהִלי:ּגַ ּדַ י ׁשֻ י ִלי ּכִ  או 
 

ה. נּו ָחְרּבָ ׁשֵ ה. ָהָיה ִמְקּדָ ּבָ נּו ִנׁשְ ש ֵ ו  ִביר ְמש   ּדְ
 

ֵאָבה. ו  ית ַהׁשּ ה ּבֵ ּבָ י ִנׁשְ ּנּו ַאֲהָבה. ּכִ  י שדד אהלי:אוי לי כ ְוָגְלָתה ִמּמֶ
 בחג הסוכות(.מקדש כי נלקחה ממנו שמחת בית השואבה )שהיתה ב

ם ְלֵאֶבל ּוְלִתְפָלה נּו ֲאֵפָלה.(א)ֶזה ַהּיו  ְך ּבָ  . ָחׁשַ
 ולפורענות.

ה. ִפּלָ ית ּתְ ה ּבֵ ּבָ י ִנׁשְ ה. ּכִ ִהּלָ נּו ּתְ י ֵאין ּבָ  אוי לי כי שדד אהלי: ַטַעם ּכִ
 .יים לשבח, הראובגלל שאין בנו מעשים טובים

ל ם ֶזה ְלֵאֶבל ִמּכָ ים.י ים. כִּ מִ יָּ ־הַ יו  ּנּו אּוִרים ְוֻתּמִ  הּוַסר ִמּמֶ
 

ָלִמים. ית עו  ה ּבֵ ּבָ י ִנׁשְ ִמים. ּכִ ת ְוָגלּו ְיתו   אוי לי כי שדד אהלי: ָלֲחצּו ַאְלָמנו 
 

ה. ִנְפַקד ָעֵלינּו  ֻהּנָ  .(ב)ָנהֲעו  ֵמָאז ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ּכְ
 נו.נזכר עלינו עוונ

ה. ִחּנָ ית ַהּתְ ה ּבֵ ּבָ י ִנׁשְ ָנה. ּכִ ַרף ְמעו  ר ְוִנש ְ  אוי לי כי שדד אהלי: ֻסּגַ
 בית המקדש )מעון השכינה(. הוסגר

ֵקׁש. רּוש  ָעָליו ַהּמו  ׁש. ּפָ ְקּדָ  ֵעיֵנינּו ָראּו ַהּמִ
 

ה  (ג)ָצרּור, ּוְכֶקַצח ּבָ י ִנׁשְ ית יּוָדׁש. ּכִ ׁש.ּבֵ ְקּדָ  הלי:אוי לי כי שדד א ַהּמִ
 במצור,

ה ְוֵאין ָלנּו ֲהָנָחה. ן ַוֲאָנָחה. ַרְדנּו ְלַמּטָ נּו ָיגו   ָקַרב ּבָ
 .מנוחה ירדנו

                                                 
ּהַ ל א. פורענות ל' )איוב כד יב( תפלה (א) לו  ְפָלה־ֶואֱֹ ים ּתִ  ש"י להקפיד עליהם וליקח נקמה., פירָיש ִ
ֶפׁש ַהִהואכמו עוון, ל' )במדבר טו לא( . ָנהֲעו   (ב) ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת ּתִ ָנהעאבל ברוב הספרים מנוקד  .ָבהּ  ָנהֲעו   ִהּכָ פי' הגיע  ו 

 זמן הפורענות.
י ל א ֶבָחרּוץ יּוָדׁש ֶקצַ . מין זרעונים, תבלין, ל' )ישעיה כח כז( וכקצח יודש (ג) ה ּכִ ּטֶ י ַבּמַ ב ּכִ ּמ ן יּוּסָ ַפן ֲעָגָלה ַעל־ּכַ ח ְואו 

ֶבט ָ ׁשּ וראה בברכות )דף מ' ע"א( הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב וכו' וכן בעוקצין )פ"ג מ"ו( ופי'  ֵיָחֶבט ֶקַצח ְוַכּמ ן ּבַ
 .וראה טבול יום פ"א מ"ה הרע"ב. ראה גם רש"י בפסחים )דף ל"ה ע"א ד"ה שיצניתא(

עינינו ראו חרפת המקדש. פושעים הפירו בלי להקדש. צרים הכונו : ניד מאמר זה בנוסח אחר. בכת"י בכתבי ה
 עינינו ראו בנין בית המקדש. פושעים הפירונו בלי להקדש. צרים הדיחונו כקצח יודש.: חבכת"י כקצח יודש. 
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נּוָחה ית ַהּמְ ה ּבֵ ּבָ י ִנׁשְ ָאה ָעֵלינּו ְצָוָחה. ּכִ ּבָ  אוי לי כי שדד אהלי: .ׁשֶ
 

ְצו   ַעְבנּו ְוַסְרנּו ִמּמִ ֶתיךָ  (א)ֶתיָך. ְוָלִקינּו ִכְפַלִיםּתִ ְכחו  תו   .ּכְ
 באו עלינו קללות של בחוקותי וגם של כי תבוא.

ָך ְוַנֲחָלֶתָך.־ַרֶחם י ֵהם ַעּמְ  ָנא צ אן ַמְרִעיֶתָך. ּכִ
 

ד ָאֳהִלי ֶטה עו  ַתי ְונו  ַלח ֵמִקים ְיִריעו   :(ב)ּוׁשְ
 
 

 כז

 וסיומי המאמרים על לשון הכתובתתנ"ו,  על גזירתמאמרים ובסוף ניתוספו איזה א"ל ב"ם  ע"ס

ָבה ָבָדד ֲעגּוָנה.ֵאיָכה יָ   ׁשְ
 

ֶנֶנת ִקיָנה. ִתי ָעם ְמקו   ַרּבָ
 

י ֲאִריֵאל   :)ישעיהו כט א( (ג)ִקְרַית ָחָנהֲאִריֵאל הו 
 

הּו. ׁשֵ ב ָרם ְוָצַוח ַעל ִמְקּדָ  ָלָאֶרץ ָיׁשַ
 הקב"ה

ר ְלָאְמֵרהּו.  ִאְלָמֵלא ִמְקָרא ָכתּוב ִאי ֶאְפׁשַ
 

ּיו   ת ּבַ ְקָרא ְיָי לא ֱִֹהים ְצָבאו   :)ישעיה כב יב(ם ַההּוא ַוּיִ
ק ר ש ָ ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחג  ם ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ּיו  ת ּבַ ְקָרא ְיָי לא ֱִֹהים ְצָבאו   ַוּיִ

ה ָאַמר ְלִיְרְמָיה. ִכּיָ ל ּבְ קו   ּבְ
 

ְתָיה ת ּוְלֶבן ּבִ  .(ד)קּום ְקָרא ְלָאבו 
 ולמשה רבנו.

ה  ֶאֶרץ־ֶאלְלָך ־ְוֶלךְ   :ב ב()בראשית כַהּמ ִרּיָ
 

ְנִחיָצה ָמן ְלַמְלָאָכיו ּבִ ֶעה ֶנאֱֹ  .(ה)ִמַהר רו 
 משה רבנו פנה מהר למלאכים.

ְנִאיָצה ִכים ּבִ ה ּבו   .(ו)ָלַדַעת ַמה־זֶּה ְוֵהּמָ
 מאוד מאוד.

                                                 
ד כ"ש )ישעיה מ ב( . לקינו כפליםו (א) י ָלְקָחה ִמּיַ ְפַלִים בְּ  ה'ּכִ  .ַחּט אֶתיהָ ־ָכלּכִ
ָתי־ֵאיןל' )ירמיה י כ( . שלח מקים וכו'ו (ב) ד ָאֳהִלי ּוֵמִקים ְיִריעו   .נ ֶטה עו 
י ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל ִקְרַית ָחָנה ָדִוד (ג)  .)ישעיה כט א( הו 
 בא"ר )פתיחתא כ"ד( לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם וכו'. .בקול בכיה אמר לירמיה וכו' (ד)
י ָהָיה ְדַברבמהירות ל' )ש"א כא ט(  .בנחיצה (ה) ֶלְך ָנחּוץ־ּכִ  פירש"י בבהילות. ַהּמֶ
ים ָאִצים ֵלאמ רל' )שמות ה יג(  .בנאיצה (ו)  פי' מפצירים מאוד. ְוַהּנ ְגש ִ
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 :)ישעיה לג ז( (א)ֵהן ֶאְרֶאּלָם ָצֲעקּו ֻחָצה
 

ְלַחן ֲאִביֶהם. לּו ָבִנים ֵמַעל ׁשֻ  ּגָ
 ה.הקב" )ובצעקתם היו אומרים(

זּוֵריֶהם י ֶרֶגל ּתְ ח ּכִ ּכַ ׁשְ  .(ב)ַוּיִ
 וכביכול לא לקח הקב"ה בחשבון כי רגל האויב תדרוס עליהם.

ד ץ ֻמנ ָ קו  ַעל ּכְ ֶהם  (ג)ּוְבִלּיַ ּלָ  :)ש"ב כג ו(ּכֻ
 ובני בליעל סובבים אותם כקוצים:

ָלם ת ּוָבִנים. ָנְתנּו קו   ָאבו 
 

ְנִנים. ַער ָעְברּו ְמקו  ַער ָלׁשַ ַ  ִמׁשּ
 

ְבִכי ָיב אּו ּוְבַתֲחנּוִנים   :א ח(ל)ירמיה ּבִ
 

ָנה ֵכן ְמעו  ַבב ִקיָנה ׁשו   .(ד)ּדָ
 אמר

י ל ַקְטנּותו  הִ או  ּבְ ֶלְך ׁשֶ  ְצִליַח ְול א ְבִזְקָנה.ו  ַלּמֶ
 

ת ַיֲעָנה  ְבנו  ים ְוֵאֶבל ּכִ ּנִ ּתַ ד ּכַ ה ִמְסּפֵ ש ֶ  :)מיכה א ח(ֶאעֱֹ
 

ן תָּ  ר ַלּבֵ ָאב ֲאׁשֶ  ָאב.ָסח ֲהֵריִני ּכְ
 חשק שייוולד לו בן.

תו  ְוִהּנו  ִנְכָאב. ם ֻחּפָ יו   ּוֵמת ּבְ
 הבן

ָרֵאל ְלָאב  י־ָהִייִתי ְלִיש ְ  :)ירמיה לא ח(ּכִ
 

ר.־ֶאתָהִאיׁש ָעָנו ִקּלֵל  או   ַהּמָ
 משה רבנו קילל את השמש.

ךְ  ר ל א ָחש ַ ָרה  (ה)ֲאׁשֶ ּצָ ר.לֵּ מִ ּבַ  או 
 שלא מנע את עצמו מלהאיר בעת צרה.

ר ְוהָ  ם ַההּוא ל א ִיְהֶיה־או  ּיו   :)זכריה יד ו(ָיה ּבַ
 ביום החורבן, יום שלא היה ראוי לאור:

                                                 
יּון (א) ם ַמר ִיְבּכָ לו  ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ כיית מלאכי השרת בזמן החורבן. ודרשוהו )חגיגה דף ה' ע"ב( על ב .ֵהן ֶאְרֶאּלָ

 . כינוי למלאכים.םאראלי
יל' )איוב לט(  .וישכח כי רגל תזוריהם (ב) ֶציָה ְוַעל־ּכִ י־ַתֲעז ב ָלָאֶרץ ּבֵ ח ּכִ ּכַ ׁשְ ם ַוּתִ ַחּמֵ ת ־ָעָפר ּתְ זּוֶרָה ְוַחּיַ ֶרֶגל ּתְ

ָה. דּוׁשֶ ֶדה ּתְ ָ  ַהש ּ
 .זק נוסףהמתנדנד ברוח, ובכל נדנוד גורם נ .כקוץ מונד (ג)
 .ְמע ָנה לא ֱֵֹהי ֶקֶדם כינוי לקב"ה כ"ש )דברים לג כז( .שוכן מעונה (ד)
ךְ  (ה)  .ךְ ל א ָחשַׁ בקינות האדאמאר והרבה ספרים  .ל א ָחש ַ



 140 לשחרית של תשעה באבקינות 

יִתי ָאִני ֶמׁש ֶמה ָעש ִ ֶ  .(א)ָעָנה ַהׁשּ
 

רּוִני ֶבט ִיּסְ ֵ ׁשּ ִאיר ִצּוּוִני. ,ּבַ  ְלַהָ
 

ָצעּוִני  ִעיר ִהּכּוִני פ ְ  :)שיר ה ז(ַהּס ְבִבים ּבָ
 ך:נגזר עלי חוק להיות סובב והול

ִעים ָצֲעקּו ַצֲעָקָתם. ת ָהרו  ל ׁשֶ  ּוׁשְ
 משה, אהרן ומרים

ָתם. ַעּמּוד ָעָנן ַלְנחו  ְוא ָיַגְענּו, ּבְ ָ  ַלׁשּ
 

ל ִיְלַלת ָהר ִעים ם  (ב)קו  ְרּתָ ָדה ַאּדַ ּדְ י ׁשֻ  :)זכריה יא ג(ּכִ
 תפארתם:

ל ְיָלָלהַתח ַאב הָ פָּ  קו  ן ּבְ  .(ג)מו 
 הדוחק. התחנן אברהם אבינו בקול יללה לאויב

ה ָכָלה. ים ל א ַתֲעש ֶ ּדִ ש ְ  אּור ּכַ
 "אתה, נבוכדנצר, תושב אור כשדים כמוני, אל נא תעשה כלה בילדיי".

ר מּוָצק ָלהּ   :)ישעיה ח כג( (ד)ַלֲאׁשֶ
 כך אמר אברהם אבינו לנבוכדנצר המציק:

ךְ  ׁשַ ַע ל א ָחָפצּו. (ה)ֵזֵדי ׁשֵ מו   ִלׁשְ
 בבל

ְכַנף ָאבִ  ן ּבִ ט ַהּבֵ חו   יו ְוִאּמו  ָלָחצּו.ִלׁשְ
 

יגּו ֶאת ִ ש ּ ַעְרב ת ְיֵרחו  ְוָכל־ַוּיַ הּו ּבְ  :)ירמיה נב ח(ֵחילו  ָנפ צּו ־ִצְדִקּיָ
 התפזרו:

ְסָיאנּוס ֵמַאְרִצי ִהְגלּוִני.  ָצַרי ִטיטּוס ְוַאְסּפַ
 

ַרִני ּתְ ר ּבִ ֵביּתָ ת ּבְ ִחיק ֲעָצמו   .(ו)ַאְדִריָאנּוס ׁשְ
 הכה אותי מכה קשה בביתר. – יהי רצון שיישחקו עצמותיו –

יפּוִני  ָלִבים, ֲעַדת ְמֵרִעים ִהּקִ  :)תהלים כב יז(ְסָבבּוִני ּכְ
 

                                                 
כעין מ"ש )סנהדרין דף ק"י ע"א( בענין מחלוקתו של קורח שהשמש והירח לא רצו להאיר עד  .ענה השמש וכו' (א)

וזרק הקב"ה עליהם חיצים והכריחם לצאת. והפייטן מניח שכך היה גם ביום חורבן הבית. שיעשה הקב"ה דין בקורח, 
 ומשה רבנו תמה על השמש, שבזמן קורח מחה על כבודו, למה לא מחה על כבודו של הקב"ה בזמן חורבן הבית.

 ן ביהמ"ק.באבות דרבי נתן פ"ד נדרש על דוד ושלמה שהיו בוכין וצועקין על חורב .קול יללת הרועים (ב)
. שיעור המאמר, פתח אב המון בקול יללה לאשר מוצק לה, אור כשדים לא תעשה כלה, ופירושו, אברהם פתח אב וכו' (ג)

 אמר לנבוכדנצר אשר נשלח להציק לישראל, לא תעשה כלה לעמי, כי אני נולדתי באור כשדים כמוך.
 . ת"י דייתי לאעקא להון.לאשר מוצק לה (ד)
 ה כו(. ת"י בבל.)ירמיה כ ששך (ה)
. ל' )בראשית בתרניבא"ר )על איכה ב ב( אדריאנוס קיסר הרג בביתר שמונים אלף ריבוא בני אדם.  .אדריאנוס וכו' (ו)

ֶוךְ טו י(  ּתָ ר א ָתם ּבַ  .ַוְיַבּתֵ
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ֵסר אנּוס ַעל ְיֵדי מו  ּיָ יו ַטְרּגִ ּנָ  .(א)ָחַרק ׁשִ
 כששמע לדברי המלשינים. נגדי

ה  ָ ֲחִמׁשּ עּור ּוָבא ּבַ ִלי ֶחֶסר.ׁשִ ָרה ּבְ  ֲעש ָ
 .מיםנסע בים דרך עשרה ימישה ימים תוך חו

ר  ׁשֶ ר ִיְדֶאה ַהּנָ ֲאׁשֶ  :)דברים כח מט(ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ּכַ
 

ה ִהיא ז את ְוִנְפֵלאת ִלְרחּוֶמיָך.  ָקׁשָ
 

ֶמָך. ד ׁשְ ת ִהְדִליקּו ִלְכבו   ֵאיְך ֶנֶהְרגּו ְוֵנרו 
 

ָך  ַעּמֶ ָך ּבְ ֶרה ַאּפְ  :)שמות לב יא(ָלָמה ְיָי ֶיחֱֹ
 

ת ל ׁש ְסִפינו  ְמָך אָ  (ב)ָטְבעּו ׁשָ  י ם.ְלׁשִ
 

ם. א ִפְדיו  ן ִלְמצו  ֶבת ָקלו  ִלי ׁשֶ  ּבְ
 כדי להינצל מקלון.

י ָעֶליָך ה ַרְגנּו ָכל ם־ּכִ  :)תהלים מד כג( (ג)ַהּיו 
 הרגו את עצמם לקדש את השם:

ים ְרָצצּונוּ  ּדִ  .(ד)ְרָעצּונּו ִמְצַרִים, ְוַכש ְ
 

ָמִנים ֲאָכלּונוּ   .(ה)ְיָוִנים ֲהָממּונּו, רו 
 בני רומי

ַעל ְיַבֲעתּונּו ֲאָפפוּ  ֵרי־ָמֶות, ַנֲחֵלי ְבִלּיַ ּבְ  :)ש"ב כב ה(נּו ִמׁשְ
 הבהילו אותנו: הקיפו אותנו

ִתי. ל־ְנאו  ע ּכָ ּלַ  ָיּה ּבִ
 משכנותיי.

ָנה ִמְנַין  ית ֵסֶפר ְלִמְקָרא ּוְלִמׁשְ  .(ו)ְמֵלֲאִתיּבֵ
 ארבע מאות ושמונים בתי ספר שבירושלים, בנוסף לבית המקדש.

                                                 
ן , ילדה אשתו בליל ט"ב והיו יהודאיטרגאנוס שחיק עצמותבא"ר )על איכה א טז(  .חרק שיניו טרגיאנוס וכו' (א)

ומה דהיא היא, אזלין ואמרין ליה נדליק אבלים, ומית בחנוכה, אמרין אילין לאילין, מה נעביד, נדליק אי לא, אמרי 
יומין, על לכנישתא ואשכח יתהון בחמישה יומין וטעניה רוחא ואייתיתיה בעשרה גרמיה דאתי שיער לישן ביש וכו' 

י ֵמָר דעסקין בהדין קרייא  א ה' ָעֶליָך ּגו  ָ רִיש ּ ׁשֶ ר ִיְדֶאה ַהּנָ ֲאׁשֶ  , אמר להון אנא הוא וכו'.ח ק ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ּכַ
אנשים ונשים  ג' ספינות. בא"ר )על איכה א טז( אספסיינוס שחיק עצמות מילא טבעו שלוש ספינות לשמך איום (ב)

מקדשו, אלא אף בחוצה  ברומי, כיון שירדו לים אמרו, לא דיינו שהכעסנו לאהינו בביתבקלון מגדולי ירושלים להעמידן 
 לארץ אנו הולכים להכעיסו וכו' והשליכו את עצמם לים.

 והפילה עצמה לים.כי עליך הורגנו כל היום . בא"ר )שם( השלישית אמרה כי עליך הורגנו כל היום (ג)
ְר . ל' )שופטים י ח( רצצונווכו'  רעצונו (ד) ָרֵאלֲעצּו ַוְיר ְצצּו ֶאת־ַוּיִ ֵני ִיש ְ  .ּבְ
 .ֲאָכַלִני ֲהָמַמִני. ל' )ירמיה נא לד( אכלונווכו'  מונוהמ (ה)
ת . בא"ר )על איכה ב ב( יה בלע כל נאותי בית ספר למקרא ולמשנה מנין מלאתי (ו) ל־ְנאו  ּלַע ה' ְול א ָחַמל ֵאת ּכָ ּבִ

חד ואחד היה בית וכל א"י תִ אֲ לֵ מנין מְ בתי כנסיות היו בירושלים חוץ מן בית המקדש ארבע מאות ושמונים ַיֲעק ב, 
)ישעיה א כא(. בגימטריה ארבע מאות שמונים "י תִ אֲ לֵ מְ . למשנהובית תלמוד בית ספר למקרא ספר ובית תלמוד, 

 ואחד, דהיינו ת"פ בתי כנסת ועוד אחד, זה בית המקדש.
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ַלְותִּ  י ל א ׁשָ י ְול א־ָנְחּתִ ַקְטּתִ  :)איוב ג כו(י ְול א ׁשָ
 

ה. עּוב ְוִזּמָ ָכל־ּתִ ְטִאים ּבְ ֵכַני חו   ׁשְ
 

ל־ַמה יִתי ִמּכָ ּנֵ ּתַ ׁשְ ה.־ּנִ ן ְוֻאּמָ  ָלׁשו 
 

ה ה ס ֲעַרָ  :)ישעיה נד יא(ל א ֻנָחָמה  (א)ֲעִנּיָ
 

ְלָוה ַוֲאִני ֲעלּוָבה. ה ְבׁשַ י ֵהּמָ  ּכִ
 

ְרכַָּ  הצּור ִהְצִליַח ּדַ  .(ב)ם ּוְנִתיָבִתי ִעּוָ
 

ָוה  ם ּדָ ל־ַהּיו   :)איכה א יג(ְנָתַנִני ׁש ֵמָמה ּכָ
 כאובה:

ְזִרים ְלַהְפִריד ֲחִביָלִתי. ִמיד ּגו   ּתָ
 את הקשר ואת הברית.

ִתי. ֲאִמים ְלַכּלו  ָרה ְונו  ר ּבו  ִנְקׁשָ  ֲאׁשֶ
 הקושרים בין ישראל לקב"ה

ִמיָדה וְ  ם ַנׁשְ ֵרׁש וְ ֶאת־ּגַ י ֶאת־ִכּבּו ַהּיו  ַחְלּתִ  :)ש"ב יד ז(ּגַ
 להשמיד אותנו וגם בנינו

ֵתי תו  יִקים ׁשְ ָרה ַצּדִ  ֲאָדָמה. (ג)ֲעש ָ
 עשרה הרוגי מלכות, יסודות העולם.

ן ְרׁשָ ֵחָמה. (ד)ַהּדָ  ַוֲחֵבָריו ָהְרגּו ּבְ
 רבי עקיבא

ה  ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ  :)תהלים טז ג(ִלְקדו 
 טמון בארץ: הם הקדושים אשר גופם

ַנת  ׁשְ נוּ ּבִ ּתְ  ָלֶטַבח ְנָתָננּו. ּתִ
 

נּו. ׁשְ ְמָך ִקּדַ יו ְלׁשִ ׁשָ  ֲעַדת ְקדו 
 אנחנו, עדת קדושיך, קידשנו את שמך.

ח־ָלנּו   :)איכה ה ה(ָיַגְענּו ְול א הּונ ַ
 אנחנו עייפים, ללא מנוחה:

ִמיעּו. ִהׁשְ ָרֵאל ּכְ ַמע ִיש ְ אָרם ׁשְ טּו ַצּוָ ׁשְ  ּפָ
 אמרו.

עּו.ַיחַ  ָרם ִנְפּגָ ִהְתַחּבְ ן ּבְ  ד ָהָאב ְוַהּבֵ
 

                                                 
 . שליבה סוער ברוב הצרות )רש"י(.סוערה (א)
 ג ט(.. עיוות ועיקם )מצודה ישעיה כד א ורש"י איכה עוה (ב)
ת ֵיָהֵרסּון. ל' )תהלים יא ג( שתותי (ג) תו  ָ י ַהׁשּ  .ּכִ
 .)מנחות דף כ"ט ע"ב(. רבי עקביא שהיה דורש על כל תג תילי תילים של הלכות הדרשן (ד)
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ִמים ָנָגעּו  ָדַ ִמים ּבְ  :)הושע ד ב(ּדָ
 

ִמְצו   יָת ּבְ  ֶתיָך.ֵצרּוף ִאְמָרְתָך ִצּוִ
 בתורתך הטהורה ציוית.

תו  ְוֶאת ִחיָטֶתךָ ־או  ֲחטּו ׁשְ נו  ל א ִיׁשְ  .(א)ּבְ
 

ָרֶתָך  ר ל א ְכתו  ָבר ֲאׁשֶ רּו־ִלי ֵזִדים ּדָ  :לים קיט פה()תהּכָ
 חפרו

ְגִדים ֲעָדֶתָך. ע ּבו  ַבּלַ ק ּכְ ֲחִריׁש ְוִתְתַאּפַ  ְוֵאיְך ּתַ
 תשתוק

ָלהּוֶתָך. ָמם ַעל ִיחּוד אֱֹ ְפָכם ּדָ ׁשָ  ּבְ
 

ַאְתנּו ְול א  ל־ז את ּבָ ַכֲחנּוָך ּכָ ְרנוּ ־ְול אׁשְ ּקַ ְבִריֶתךָ  ׁשִ  :)תהלים מד יח( ּבִ
 

נּו. ָך ַמְלּכֵ ין ִעּמְ  ׁשּוַרת ַהּדִ
 

ת ָלנּו.לְ  ָדָקה ְוַהּב ׁשֶ  ָך ְיָי ַהּצְ
 

ָמֵתנּו  ינּו ָהָרִעים ּוְבַאׁשְ ַמֲעש ֵ  :)עזרא ט יג(ּבְ
 

ִהְגִליָתנוּ  נּו ׁשֶ יָת ִעּמָ  .(ב)ְצָדָקה ָעש ִ
 

ִנים ק ֶדם לִ  י ׁשָ ּתֵ םׁשְ ְנּתֶ ׁשַ ֵדנּו. ְונו  ַאּבְ  ִמּלְ
 

ק ד ְיָי ַעל־ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינּו  ׁשְ י־צַ ַוּיִ יק ְיָי לא ֱֵֹהינּו ּכִ  :)דניאל ט יד(ּדִ
 

ְבֵרי אּוִרּיָה מּו ּדִ ה ְיָי ִנְתַקּיְ  .(ג)ְוַעּתָ
 נבואות הפורענות.

                                                 
. במדרש תהלים )קיט( צותיך במצותיך. אותו ואת בנו לא ישחטו שחיטתך. כרו לי זדים אשר לא כתורתך (א)

ם ֶאָחד־א תו  ְוֶאתתרתי כתיב  יו  ֲחטּו ּבְ נו  ל א ִתׁשְ ד ֶאתוכאן  ּבְ ִמיד ַלֲהר ג ּוְלַאּבֵ ל־ְלַהׁשְ ַער ְוַעד־ּכָ הּוִדים ִמּנַ ָזֵקן ַטף ־ַהּיְ
ם ֶאָחד  יו  ים ּבְ ָרֶתךָ הוי ְוָנׁשִ ר ל א ְכתו   .ֲאׁשֶ

ק ד ְיָי ַעל־ָהָרָעה ַוְיבִ ( עה"פ ע"א. בגיטין )דף פ"ח צדקה עשית עמנו וכו' (ב) ׁשְ יק ַוּיִ י־ַצּדִ משום  ,לא ֱֵֹהינוּ  ה'יֶאָה ָעֵלינּו ּכִ
יק ד ק ד , לא ֱֵֹהינוּ  ה'ַצּדִ ׁשְ "ם דים ב' שנים קודם לאלא שהק, ַעל־ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה ָעֵלינוּ  ה'ַוּיִ ְנּתֶ ׁשַ  ,)דברים ד כה(ְונו 

, ואם שהו עד שנת"םונוופירש"י היינו צדקה שמיהר להביא הרעה לסוף ח' מאות וחמישים דהיינו ב' שנים קודם ל
י־ָאב ד ּת אֵבדּון, היה מתקיים בהם )דברים ד כו( ונושנת"ם  .ּכִ

ָעִרים . כ"ש )ירמיה כו כ( נתקיימו דברי אוריה (ג) ְרַית ַהּיְ ַמְעָיהּו ִמּקִ ן־ׁשְ הּו ּבֶ ם ה' אּוִרּיָ ׁשֵ א ּבְ ְוַגם־ִאיׁש ָהָיה ִמְתַנּבֵ
ֵבא ַעל־ָהִעיר ַהזּ את ְוַעל־ָהָאֶר  ּנָ ְבֵרי ִיְרְמָיהוּ ַוּיִ כ ל ּדִ  .ץ ַהזּ את ּכְ
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ְבֵרי ְזַכְרָיה ַקּיֵם ּדִ  .(א)ּוָמַתי ּתְ
 נבואות הנחמה.

ה ְוִליַדְעָיה ִבּיָ ְהֶיה ְלֵחֶלם ּוְלטו   :)זכריה ו יד( (ב)ְוָהֲעָטר ת ּתִ
 הם:וישיבו לשרי ישראל את כתרי

יק ְצִמיַח ָלנּו. (ג)ֶצַמח ַצּדִ  ּתַ
 משיח

 הּוא ְמַנֵחם ְיַנֲחֵמנּו.
 

ר־ִיְקְראו  ְיָי ִצְדֵקנּו  מו  ֲאׁשֶ ְ  :)ירמיה כג ו(ְוֶזה־ׁשּ
 ושמו של משיח יהיה "ה' צדקנו":

ן ֲחִניָנה ּתֵ ָראי ּתִ יל ה ּוְנהו   .(ד)ׁשִ
 נהוראי" ו"חנינה"."שלח את המשיח, הנקרא "שילה", 

ַעצְ  ָמָנה.ּבְ ַנֵחם ֶנאֱֹ ְדָך ּתְ ְכבו   ְמָך ּבִ
 כנסת ישראל הנאמנה.

ה  ִרּנָ ן ּבְ בּון ּוָבאּו ִצּיו   :)ישעיה לה י(ּוְפדּוֵיי ְיָי ְיׁשֻ
 

ׁשּוב ָך ּתָ  ּוְתַנֲחֵמנּו. (ה)ַאּפְ
 חזור מכעסך

אּונּו.  ָיּה ַרֲחֶמיָך ְיבו 
 יבואו אלינו.

יֵענּו  ׁשִ נּו הּוא יו   :ב()ישעיה לג כְיָי ַמְלּכֵ
 
 

                                                 
. במכות )דף כ"ד ע"ב( פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם, כיון דברי זכריה (א)

שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קה"ק, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו, מפני מה אתה מצחק 
ָמִנים ֵאת הם, לכך אני מצחק דכתיב )ישעיה ח ב( וכו', אמר ל י ֵעִדים ֶנאֱֹ ן אוּ ְוָאִעיָדה ּלִ ה ַהּכ ֵהן ְוֶאת־ְזַכְרָיהּו ּבֶ ִרּיָ

, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה ְיֶבֶרְכָיהוּ 
ָחֵרׁש וגו'לָ בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב  ֶדה ּתֵ ן ש ָ ְגַלְלֶכם ִצּיו  ת בזכריה כתיב  ֵכן ּבִ ְרח בו  ת ּבִ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנו  ע ד ֵיׁשְ

ָלִים וגו'  עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה ְירּוׁשָ
 תקיימת.נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מ

ה ִויַדְעָיה. ענין הפסוק בעטרות שהיו בבית שני לכבוד והעטרות תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה (ב) ִבּיָ על  ֵחֶלם טו 
שהתנדבו כסף וזהב לבנין בית שני, כדתנן )מידות פ"ג מ"ח( ושרשרות של זהב היו קבועות בתקרת האולם שבהן פרחי 

 וכאן פירשו המפרשים שיוחזר כבוד שרי ישראל ליושנו.כהונה עולין ורואין את העטרות שבחלונות. 
 .ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח ְצָדָקה. כינוי למשיח שנא' )ירמיה לג טו( צמח צדיק (ג)
לא מצאתי, ואולי בפני הפייטן היתה גרסה נהוראי . שמות של משיח )סנהדרין דף צ"ח ע"ב(, מנחם, שילה, חנינה (ד)

 יותר מורחבת בגמרא.
ָך ּוְתַנֲחֵמִני. ל' )ישעיה יב א( תשוב אפך (ה)  .ָיׁש ב ַאּפְ
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 במשקל ה' ה' תנועות לכל בית א"בע"ס  כח
י.  ִתי ַעל ִלּבִ ַהֲעלו  י. ּבְ ִקְרּבִ ְצָרִיםֵאׁש ּתּוַקד ּבְ ֵצאִתי ִמּמִ  :(א)ּבְ

 

יָרה. ָלִים: ִקיִנים ָאִעיָרה. ְלַמַען ַאְזּכִ ֵצאִתי ִמירּוׁשָ  ּבְ
 

ה. ׁשֶ יר ל א ִיּנָ ה. ׁשִ יר מ ׁשֶ  בצאתי ממצרים: ָאז ָיׁשִ
 בלתי נשכח.

ֵנן ִיְרְמָיה. ְוָנָהה ְנִהי ִנְהָיה.  בצאתי מירושלים: ַוְיקו 
 

ַכן ֶהָעָנן. ָנן. ְוׁשָ יִתי ִהְתּכו   בצאתי ממצרים: ּבֵ
 

ֲעָנָנה. ְכָנה. ָעַלי ּכַ  בצאתי מירושלים: ַוֲחַמת לאֵ ׁשָ
 

ָמה ָקמּו. י ָים ָהמּו. ְוַכחו  ּלֵ  בצאתי ממצרים: ּגַ
 )בזמן קריעת ים סוף(

ִנים שָׁ  י ָצפוּ (ב)ָטפוּ ְזדו   בצאתי מירושלים: .(ג). ְוַעל־ר אׁשִ
 

ַמִים ַגן־ׁשָ  בצאתי ממצרים: .(ה). ְוצּור ָיזּוב ָמִים(ד)ּדְ
 ומים מסלע. המן

ִרים.  בצאתי מירושלים: ַלֲעָנה ְוַתְמרּוִרים. ּוַמִים ַהּמָ
 

ֵרב. ת ַהר חו  ם ְוַהֲעֵרב. ְסִביבו  ּכֵ  בצאתי ממצרים: ַהׁשְ
 

ֵרא ֶאל ֵאבֶ  ֶבל.קו  ת ּבָ  בצאתי מירושלים: ל. ַעל ַנֲהרו 
 

ֶכֶלת ְלָפָני ֵאׁש או  ד ְיָי. ּכְ בו   בצאתי ממצרים: .(ו)ּוַמְרֵאה ּכְ
 

ה ה(ז)ָוֶחֶרב ְלטּוׁשָ  בצאתי מירושלים: .(ח). ּוְלֶטַבח ְנטּוׁשָ
 ופשוטה לטבח. מחודדת

                                                 
ם ו  יּ ע ה' בַּ שַׁ ו  יּ וַ . בילקו"ש )איכה רמז תתרכ"ו( וכשיצאו ממצרים אמר משה בצאתי ממצרים וכו' בצאתי מירושלים (א)

כו'. וממשיך שם באריכות ום ל קוּ כַ אוּ ־אי ל  ידֵ י ה' בִּ נִ נַ תָ נְ וכשיצאו ישראל מירושלים אמר ירמיה ל אֵ ָר ש ְ יִ ־תא אֶ הוּ הַ 
 .בענין הפערים בין גדולתם כשיצאו ממצרים ושפלותם כשיצאו מירושלים

הפייטן השווה והנגיד מענין לענין באותו ענין כמו שירת משה מול קינת ירמיה, קריעת ים סוף מול שטף מים זידונים, 
 חגים שבתות מול תעניות ואבל, אבני זיכרון מול אבני הקלע ועוד.

ִנים. ל' )תהלים קכד ה( זדונים שטפו (ב) ִים ַהזֵּידו  נּו ַהּמַ  .ֲאַזי ָעַבר ַעל־ַנְפׁשֵ
י. כ"ש )איכה ג נד( ועל ראשי צפו (ג)  .ָצפּו־ַמִים ַעל־ר אׁשִ
ַמִים ָנַתן ָלמו  . כ"ש )תהלים עח כד( דגן שמים (ד) כ ל ּוְדַגן־ׁשָ ְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלאֱֹ  .ַוּיַ
זּובּו ַמִים)תהלים עח כ(  . כ"שוצור יזוב מים (ה) ה־צּור ַוּיָ  .ֵהן ִהּכָ
ָרֵאל. כ"ש )שמות כד יז( ומראה כבוד ה' וכו' (ו) ֵני ִיש ְ ר אׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ּבְ ֵאׁש א ֶכֶלת ּבְ ד ה' ּכְ בו   .ּוַמְרֵאה ּכְ
ת ּוַבְרֶזל. ל' )בראשית ד כב( לטושה (ז) ל־ח ֵרׁש ְנח ׁשֶ  .ל ֵטׁש ּכָ
הש )ישעיה כא טו( . ע"ולטבח נטושה (ח) ֵני ֶחֶרב ְנטּוׁשָ הופירש"י  .ִמּפְ , פשוטה )וכן פי' הרד"ק בשורשים( ד"א ְנטּוׁשָ

ה  לטושה בהחלפת נו"ן בלמ"ד שמוצאיהם קרוב להיות ממקום אחד. ומגמ' דסנהדרין )דף צ"ה ע"ב( מוכח כפירוש ְנטּוׁשָ
השני, וכן פירש"י שם  הנְ שחוזה. וכן פי' בערוך השלם  ְנטּוׁשָ  מושחזת. טּוׁשָ
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ָחה. ׁשְ ֶמן ַהּמִ  בצאתי ממצרים: ֶזַבח ּוִמְנָחה. ְוׁשֶ
 

ְבָחה. ְסֻגּלַת לאֵ ּצ אן ַלּטִ  בצאתי מירושלים: ְלקּוָחה. ּכַ
 

ת. תו  ְפִתים ְואו  ת. ּומו  תו  ּבָ ים ְוׁשַ  בצאתי ממצרים: ַחּגִ
 

ף ַהֶהֶבל. ֲעִנית ָוֵאֶבל. ּוְרדו   בצאתי מירושלים: ּתַ
 

ָגִלים. ָעה ּדְ בּו א ָהִלים. ְלַאְרּבָ  בצאתי ממצרים: טו 
 

ת עֲ  ְמֵעאִלים. ּוַמֲחנו   בצאתי מירושלים: ֵרִלים.ָאֳהֵלי ִיׁשְ
 

ֵקָטה. ה. ְוֶאֶרץ ׁשו  ִמּטָ ֵבל ּוׁשְ  בצאתי ממצרים: יו 
 

 בצאתי מירושלים: ָמכּור ִלְצִמיתּות. ְוָכרּות ִלְכִריתּות.
 

ן רו  ן. ְוַאְבֵני ִזּכָ ּפ ֶרת ְוָארו   בצאתי ממצרים: .(א)ּכַ
 ואבני השוהם שבכתפות האפוד.

ַלע. ּוְכֵלי ַהבָּ   בצאתי מירושלים: .(ב)ַלעְוַאְבֵני ַהּקֶ
 ואבני קליעה ושאר כלי משחית.

ְבִעים ְזֵקִנים. ם ְוַאֲהר ִנים. ְוׁשִ  בצאתי ממצרים: ְלִוּיִ
 וכהנים

ִנים ים ּומו  ְגש ִ ִנים(ג)נו  ְכִרים ְוקו   בצאתי מירושלים: .(ד). ּומו 
 

ה ִיְרֵענּו. ְוַאֲהר ן ַיְנֵחנּו.  בצאתי ממצרים: מ ׁשֶ
 

ר  בצאתי מירושלים: .(ו). ְוַאְדִריָאנּוס ֵקיַסר(ה)ִטְפָסר ְנבּוַכְדֶנאּצַ
 

ה. ּמָ ְך ִמְלָחָמה. ַוָײ ׁשָ  בצאתי ממצרים: ַנֲערו 
 

ה ֵאיֶנּנּו. ּנּו. ְוִהּנֵ  בצאתי מירושלים: ָרַחק ִמּמֶ
 

 בצאתי ממצרים: .(ז)ִסְתֵרי ָפר ֶכת. ְוִסְדֵרי ַמֲעֶרֶכת
 ערכות לחם הפנים.ארון הקודש, המוסתר מאחורי הפרוכת, ושתי מ

                                                 
 .)שמות כח יב(. אלו אבני השוהם שעל כתפות האפוד ואבני זכרון (א)
ְבֵרי־ָבַלע . ל' )תהלים נב ו( וכלי הבלע (ב)  .פי' הרד"ק השחתהּדִ
נוּ . ל' )ויקרא כה יד( ומונים (ג)  .ַאל־ּתו 
ם ְלא ְיֶביךָ . כ"ש )דברים כח סח( ומוכרים וקונים (ד) ם ׁשָ ְרּתֶ  .ַלֲעָבִדים ְוִהְתַמּכַ
 .)ירמיה נא כז(. פי' הרד"ק שר טפסר (ה)
 .. כבש את ביתר )א"ר על איכה ב ב(אדריאנוס קיסר (ו)
ת. לחם הפנים כ"ש )ויקרא כד ה( מערכת (ז) ִים ַמֲעָרכו  ּתַ ָתם ׁשְ ְמּתָ או   .ְוש ַ
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ֶכֶכת. ֶכת. ְוָעַלי סו   בצאתי מירושלים: ֵחָמה ִנּתֶ
 מונחת. שפוכה.

ִחים. י ִניחו  ֵ ת ּוְזָבִחים. ְוִאׁשּ לו   בצאתי ממצרים: עו 
 

ן ַהְיָקִרים. ֵני ִצּיו  ִרים. ּבְ ת ְמֻדּקָ חּוצו   בצאתי מירושלים: ּבְ
 

ת. עו  ד ִנְקּבָ ת. ְלָכבו  עו  ֲאֵרי ִמְגּבָ  ממצרים:בצאתי  ּפַ
 

ת. ן ּוְזָועו  ת. ְלָקלו  ת ּוְתרּועו  ִריקו   בצאתי מירושלים: ׁשְ
 

ל ָוַרַהב ָהב. ְוַהְמׁשֵ  בצאתי ממצרים: .(א)ִציַצת ַהזָּ
 ממשלה וגבורה. ציץ כהן גדול.

ֶזר. ְוָאֵפס ָהֶעֶזר. ַלְך ַהּנֶ  בצאתי מירושלים: ֻהׁשְ
 

ד ְיָי ִנְרָאה. ה ּוְנבּוָאה. ּוְכבו  ָ  י ממצרים:בצאת ְקֻדׁשּ
 

ָרָאה ְמָאה.(ב)ִנְגָאָלה ּומו   בצאתי מירושלים: . ְורּוַח ַהּטֻ
 מלוכלכת ומטונפת.

רּוָעה. ת ַהּתְ ְצרו  ה ִויׁשּוָעה. ַוֲחצו   בצאתי ממצרים: ִרּנָ
 

ָלל. ְוַנֲאַקת ֶהָחָלל. ל עו   בצאתי מירושלים: ַזֲעַקת קו 
 ילד

ָרה. ָרה. ְוָכִליל ּוְקטו  ְלָחן ּוְמנו   י ממצרים:בצאת ׁשֻ
 

ָבה. ֵעָבה. ּוֶפֶסל ּוַמּצֵ ִליל ְותו   בצאתי מירושלים: אֱֹ
 

ָרה ּוְתעּוָדה ָדה.(ג)ּתו   בצאתי ממצרים: . ְוֵסֶדר ָהֲעבו 
 

ן ַוֲאָנָחה.  ְמָחה. ְוָנס ָיגו  ן ְוש ִ שו  ָלִים:ש ָ ׁשּוִבי ִלירּוׁשָ  ּבְ
 
 

 (ד)חזק )בר שמואל( ברוךובסוף חתום א"ב ע"ס  כט

ַתי עו  ַתי ֶאְצּבְ יו  ְפלּו. ְוָאׁשְ ָיה:ָנְפלּו.  (ה)ׁשָ  או 
 ויסודותיי אזלת ידי.

לּו. ְוָכל ן ּגָ ֵני ִצּיו  לּו. ־ּבְ ְיַבי ׁשָ י ֶמה ָהָיה ָלנּו:או   או 
 ישבו בשלווה.

                                                 
 .. חוזק )רד"ק שורשים(רהב (א)
ְרָאה ְוִנגְ . ל' )צפניה ג א( נגאלה ומוראה (ב)  .פי' במצודה מטונפת ומלוכלכתָאָלה מו 
 .. כינוי לתורה )ישעיה ח כ(ותעודה (ג)
 .עליון לא ברוךמחבר פיוט ברוך בר שמואל ממגנצא . הוא ברוך (ד)
ֶתיָה . ל' )ירמיה נ טו( ואשיותי נפלו (ה) יו   .פירש"י יסודותיהָנְפלּו ָאׁשְ
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ת רו  ם ַאף ִנּגָ יו  ת. ּבְ ִית ַוֲעָזרו   אויה: .(א)ּבַ
 נתונים לבז ולמשיסה. ועזרותיו. ית המקדשב

ִרים ְוש ָ  ֵני ש ָ ת.ּפְ מו  ׁשּוֵלי ְקֵדרו  ת. ּכְ  אוי מה היה לנו: רו 
 מושחרים

לַּ  ֶרת(ב)ת ַהּכ ֶתֶרתּגֻ ּבֶ ֶנֶבל ִנׁשְ  אויה: .(ג). ּכְ
 ככלי חרס

ְפֶאֶרת. ָלָאֶרץ ִנְגֶרֶרת.  אוי מה היה לנו: ֲעֶטֶרת ּתִ
 מושלכת.

ת. לו  לּו ַהּקו  ְחּדְ ת. ַוּיַ ְרֵכי ִעיר ֲאֵבלו   אויה: ּדַ
 וחדל קול המון העם.

ת. ת ַוֲאֵפלו  כו  ת. ֲחׁשֵ לּולו  ת ַהּסְ  אוי מה היה לנו: ֳאָרחו 
 

 אויה: ֵהיָכל ּוְכָתָליו. ֵמַעי ָהמּו ָעָליו.
 

ְלָחן ְוֵכָליו. ּוְמִעיל ַעל ׁשּוָליו.  אוי מה היה לנו: ְוַעל ׁשֻ
 על המעיל וגם על שוליו העשויים פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון.

ֵני ָהֲעָבִדיםָוֵוי ָהַעּמּוִדי ַיד ּבְ  אויה: .(ד)ם. ּבְ
 

ְבִדים ף רו  ִדים.(ה)ְוֶהּקֵ ים ְוִנְכּבָ  אוי מה היה לנו: . ַרּבִ
 אצטבאות האבן מסביב לבית המוקד.

ת ּואו  ת. ְלַמׁשּ ת. (ו)ְזָבִחים ּוְמָנחו   אויה: ַמּדּוחו 
 לחרבות נידחות.

ת. ן ַוֲאָנחו  ָיגו  ת. ּבְ חו   נו:אוי מה היה ל ֲהַדר ִמְזּבְ
 

ָרג  אויה: .(ח). ְלָחָרם ּוְלָהָרג(ז)ֵחל ְוַהּסו 
 לגנבים ורוצחים.

ָרג אֱֹ ְנָין ַהּנֶ ָרג(ט)ּבִ מו  ׁש ּבְ  אוי מה היה לנו: .(י). ָנדו 
 

ִרים ִרים.(יא)ְטָלִאים ְמֻבּקָ י ֶנְעּדָ  אויה: . ֶמּנִ
 

                                                 
 )איוב כ כח(. פירש"י נתונות למשיבה ולבז. נגרות (א)
ִים. קישוט שבראש העמודים כ"ש )מ"א ז מא( גולת הכותרת (ב) ּתָ ר־ַעל־ר אׁש ָהַעּמּוִדים ׁשְ ת ַהּכ ָתר ת ֲאׁשֶ  .ְוֻגּלו 
ְצִרים . ל' )ישעיה ל יד( כנבל נשברת (ג) ֶבר ֵנֶבל יו  ׁשֵ ָבָרּה ּכְ  .נוד של חרס ֵנֶבלפירש"י ּוׁשְ
 .קהלת י ד(. אולי כוונתו לכשדים שנקראו עבדים )רש"י העבדים (ד)
 .של אבןמוקף רובדים . כדתנן בענין בית המוקד )תמיד פ"א מ"א( ובית גדול היה והקף רובדים (ה)
 (.נשא. חרבן ושממה )רד"ק שורשים שורש משואות (ו)

הוא כותל גבוה י' טפחים לפנים מחומת הר הבית, ושטח הר  סורגלפי פי' הרע"ב )כלים פ"א מ"ח( ה חל והסורג. (ז)
 , ועליו תנן החל מקודש ממנו שאין גוים וטמא מת נכנסין לשם.חלודר ע"י הסורג נקרא הבית המג

 .חרמיןול הרגין. ל' )נדרים פ"ג מ"ד( נודרין ללחרם ולהרג (ח)
ָנה ָלֶכם ֶאת טּוב־ֶאֶרץ ִמְצָרִים . פי' בנין מלא כל טוב, כמו בבראשית )מה יח(בנין הנארג (ט) ת"י ואיתן לכון ית  ְוֶאּתְ

 ארעא דמצרים. ארג שפר
 . קרש שדשין בו התבואה )רד"ק שורשים(.נדוש במורג (י)
 . ממום, כדתנן )תמיד פ"ג מ"ד( טלה של תמיד מבוקר מבערב.טלאים מבוקרים (יא)
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ת עו  ִסין (א)ְוַטּבָ  אוי מה היה לנו: ַהֲהדּוִרים. (ב)ְסדּוִרים. ְוַנּנָ
 

ֶכת.(ג)ִפי ִנְבֶרֶכתי    אויה: . ֵאיָכה ֶנְהּפֶ
 ירושלים המבורכת ביופי.

ֶכת (ד)ְוֶגֶפן  אוי מה היה לנו: .(ה)ּוָפר ֶכת. ּוִמְנַחת ֻמְרּבֶ
 

ּנו   ר ִעם ּכַ ּיו   אויה: .(ז). ֲהָתִעיף ּבו  ְוֵאינו  (ו)ּכִ
 נעלם בהרף עין. בסיסו.

. נו  כו  ח ִמּמְ . ֻלּקַ ְמנו  ר ִעם ׁשַ  מה היה לנו:אוי  ַהּנֵ
 

אּו ָעָליו ִקיִנים. ִנים. ש ְ  אויה: ֶלֶחם ַהּפָ
 

ִנים. ְלִמְרָמס ְנתּוִנים.  אוי מה היה לנו: ְוטּוֵרי ִרּמו 
 (דולגן )של מעיל כה

ָרה. ָרּה ֶנְעּדָ ָרה. או  הו  ָרה ַהּטְ  אויה: ְמנו 
 

 אוי מה היה לנו: . ְנטּוָלה ַוֲחֵסָרה.(ח)ּוַמְגֵרָפה ְיָקָרה
 היה במקדש()כלי זמר ש

ת ְבִדים ַלּב ׁשֶ ת. ְלעו  ח ׁשֶ י ָים ַהּנְ  אויה: .(ט)נו 
 ים הנחושת שעשה שלמה במקדש, ניתן לעובדי עבודה זרה.

ת ה ָהֶרׁשֶ ת(י)ּוַמֲעש ֵ ת ַמְרֶחׁשֶ  אוי מה היה לנו: .(יא). ְוַחּלו 
 

ִכים. ש ָ ת ּוְנָסִכים. ֶמּנּו ֶנחֱֹ  אויה: ְסָלתו 
 נמנעים. סולת המנחות

ם ָיִכיןּוב ַעז  ָלִכים.(יב)ּגַ  אוי מה היה לנו: . ָלָאֶרץ ִנׁשְ
 

                                                 
היו לצפונו של מזבח, פי' הרע"ב טבעות שבהן מכניסים צוואר הבהמה בשעת  טבעות. במידות )פ"ג מ"ה( וטבעות (א)

 שחיטה.
. במידות )פ"ג מ"ה( בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח, ועליו שמונה עמודים ננסין, פי' עמודים נמוכים של ןננסי (ב)

 אבן שבהן תולין את הקרבנות לאחר שחיטתן.
 . ירושלים כ"ש )קידושין דף מ"ט ע"ב( תשעה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים.יופי נברכת (ג)
 "ג מ"ח( גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכל.. במידות )פוגפן (ד)
ה. זו מנחת חביתין שנא' )ויקרא ו יד( ומנחת מורבכת (ה) ִביֶאּנָ ֶכת ּתְ  .ֻמְרּבֶ
ת, ְוַכּנו  . כ"ש )שמות ל יח( כיור עם כנו (ו) ת ְוַכּנו  ְנח ׁשֶ ר ְנח ׁשֶ יו  יָת ּכִ  ת"א ובסיסיה.ְוָעש ִ
 פי' במצודה עודך מנענע עיניך להסתכל בו ואיננו. ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבו  ְוֵאיֶנּנוּ ה(  . ל' )משלי כגהתעיף בו ואינו (ז)
 . כלי נגינה שהיה במקדש, בתמיד )פ"ג מ"ח( מיריחו היו שומעין קול המגרפה.מגרפה יקרה (ח)
ֵבית־ה. כ"ש )מ"ב כה יג( נוי ים הנחושת לעובדים לבושת (ט) ר ּבְ ת ֲאׁשֶ ח ׁשֶ אּו ְוֶאת־ָים ַהּנְ ש ְ ים ַוּיִ ּדִ רּו ַכש ְ ּבְ ' ׁשִ

ֶבָלה ם ּבָ ּתָ ת. לע"ז ל' )ירמיה יא יג( לבושת. ֶאת־ְנֻחׁשְ ת ַלּב ׁשֶ חו   .ִמְזּבְ
ת. במזבח העולה כ"ש )שמות כז ד( ומעשה הרשת (י) ת ְנח ׁשֶ ה ֶרׁשֶ ר ַמֲעש ֵ יָת ּלו  ִמְכּבָ  .ְוָעש ִ
תְואִ . מסוגי המנחה כ"ש )ויקרא ב ז( וחלות מרחשת (יא)  .ם־ִמְנַחת ַמְרֶחׁשֶ
ֶקם ֶאת־ָהַעּמּוד . שני העמודים באולם, כ"ש )מ"א ז כא( ובעז גם יכין (יב) מו  ָיִכין ַוּיָ ְקָרא ֶאת־ׁשְ ֶקם ֶאת־ָהַעּמּוד ַהְיָמִני ַוּיִ ַוּיָ

מו  ּב ַעז ְקָרא ֶאת־ׁשְ ָמאִלי ַוּיִ ְ  .ַהש ּ
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ה ּוִמְזָרק ן ָחָרק.(א)ַעל ַמְחּתָ ֵיב ׁשֵ  אויה: . או 
 

ם ּכּוז  אוי מה היה לנו: ָזַרק. ְוֶאת־ַחְרּבו  ִהְבַרק. (ב)ֶטִני ּגַ
 .ליטש

ים ׁשִ ּפָ ׁשְ ָעִרים. ַאְרָצה ִנְגָרִרים. (ג)ּפִ  אויה: ּוׁשְ
 

ים ְוָהאוּ  ּמִ ִרים.ַהּתֻ  אוי מה היה לנו: ִרים. ֵאיָכה ִנְסּתָ
 

ת ת.(ד)ְצִפיַרת ַמֲעָטפו  פו  ֵאיָבה ֶנְהּדָ  אויה: . ּבְ
 בגדים מפוארים.

ת פו  ת ַהּיָ כו  ת(ה)ְלׁשָ  אוי מה היה לנו: .(ו). ּוֵבית ַהֲחִליפו 
 

 אויה: .(ח). ְוִקְרֵקר ָהָהָרה(ז)ִקיר ָמֵגן ֵעָרה
 ם סביבות ירושלים, וניגשו בצעקות לכיוון הר הבית.בני קיר )ארץ או עיר( הראו מגיניה

ָרה יָרה.(ט)ְוָזְרקּו ַהּמָ ְרפּו ַהּבִ  אוי מה היה לנו: . ְוש ָ
 והטילו את אימתם על ישראל.

ת. רו  ּצָ ת. ְסבּוִכים ּבַ ָמרו  י ִמׁשְ  אויה: ָראׁשֵ
 

ת ֲעֵלי ֲחָטרו  ַיד ּבַ ת. ּבְ רו  ֵרי ָהֲעש ַָ  אוי מה היה לנו: .(י)ְוש ָ
 ות.מקל

ים ת ַרּבִ ַער ּבַ  אויה: . ִלְזֵאֵבי ֲעָרִבים.(יא)ׁשַ
 לזאבי הלילה. לשכת הגזית.

ים ְוַאּבּוִבים ּפִ רּוִבים. ּתֻ  אוי מה היה לנו: .(יב)ָלְקחּו ַהּכְ
 

                                                 
 . מכלי המזבח )שמות לח ג(.מחתה ומזרק (א)
. כלי שרת שלתוכו נתנו את דשן המנורה )תמיד כוזשרת לתוכו נתנו אפרו של מזבח הפנימי )תמיד פ"ג מ"ט(. . כלי טני (ב)

 פ"ג מ"ו(.
 . שערים קטנים, כ"ש )תמיד פ"ג מ"ז( שני פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בצפון ואחד בדרום.פשפשים (ג)
ְפָאָרהצְ . אין צפירה אלא פאר כ"ש )ישעיה כח ה( צפירת מעטפות (ד) )ישעיה ג כב(. פי' הרד"ק  מעטפות .ִפיַרת ּתִ

 כסות.
. ארבע לשכות היו במקצועות עזרת נשים )מידות פ"ב מ"ד( ועוד לשכות היו במקומות אחרים במקדש לשכות היפות (ה)

 והן מפורטות במס' מידות.
)עזרא א ט( ים פִ לָ חֲ מַ ;  הסכינים . במידות )פ"ד מ"ז( והוא היה נקרא בית החליפות ששם שומרים אתובית החליפות (ו)

 פירש"י סכינים.
. עיר או מדינה השייכת קיר)ישעיה כב ו(. פי' הרד"ק בני קיר גילו המגינים לבוא למלחמה על ירושלים.  קיר מגן ערה (ז)

 למלך אשור )מ"ב טז ט(.
בו, בתשיעי הציתו בו מקרקרין היו  . ל' צעקה כ"ש )ירושלמי פ"ד ה"ו( בשביעי נכנסו )אויבים למקדש(, בשמיניוקרקר (ח)

 את האש ובעשירי נשרף.
 . ל' )כתובות דף ק"ג ע"ב( זרוק מרה בתלמידים, פירש"י שתהא אימתך עליהם.וזרקו המרה (ט)
י. מקלות כמו )ישעיה יא א( חטרות (י) ַזע ִיׁשָ  )בראשית ל לז( ת"א חוטריא.ת לו  קְ מַ , ְוָיָצא ח ֶטר ִמּגֵ
 ר ז ה(. נראה ממדרש שיר השירים שדורש אותו ללשכת הגזית שמשם יוצאת ההלכה לרבים.)שי שער בת רבים (יא)
 . כלי נגינה שהיה במקדש )ערכין ב ג(.אבוב (יב)
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ִאים נּוִאים. (א)ּתָ ְ ִנים ַהש ּ ִאים. ַלּבָ  אויה: ַהּנָ
 

ָנִאים ת ַהּסְ ִאים. ְלֻחְלדו  ז ְמֻסּלָ ּפָ  לנו: אוי מה היה .(ב)ּבַ
 בנים המהוללים כזהב.

ת ִנְדָקִרים.ּבָ   ֲחָרבו   אויה: ִנים ַהְיָקִרים. ּבַ
 

ְרִרים. ְוכ ֲהִנים ַמְקִטיִרים.  ם ַהְמׁשו   אוי מה היה לנו:ְלִוּיִ
 

ִבים ּוְפָרִחיםר   ָלִחים(ג)ו  ים ּוׁשְ  אויה: .(ד). ְלִחּצִ
 

ָנִחים.  ן ֶנאֱֹ ָיגו  ת ּוְטפּוִחים. ּבְ רו  כו   ה לנו:אוי מה היּבְ
 וילדים מטופחים.

ת ָזְרקוּ ּו   חו  י ָלקּו.(ה)ַמְפּתֵ ׁשּוָרם ּכִ  אויה: . ּבְ
 כשראו שנוצחו ע"י האויב. זרקו מפתחות המקדש השמימה.

ָעו   ִים ָסְפקּו. ּבְ  אוי מה היה לנו:ן ָנַמּקּו. ְוַכּפַ
 נמסו )רש"י ויקרא כו לט(. ומחאו כפיים מרוב צער.

ת ּוָבִזיִכיםּכַ   י ִנְפָסִקים.(ו)ּפו   אויה: . ֶמּנִ
 

ים.  ֶאֶרץ ֶמְרַחּקִ ָנִקים. ּבְ  אוי מה היה לנו:ּוָבַני ֶנאֱֹ
 

ה.ַח   ּבָ ר ִנׁשְ בו  ָגָבה. ְוִציץ ָטהו   אויה: י חו 
 ה' גבה ממנו פורענות בגין עוונותינו.

ָבה ֵאָבה(ז)ֵנר ַמֲעָרב ּכָ ו  ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ  אוי מה היה לנו: .. ְוש ִ
 

נֵ ֵז   ֵני ִמי ָמָנה(ח)י ֲעִדיָנהִדים ּבְ  אויה: .(ט). ַעל ּבְ
 

ָנה.  ָיָדם ִנּתָ ה. ּבְ ְגֵדי ְכֻהּנָ ֵאר ּבִ  אוי מה היה לנו:ּפְ
 

ן ְוַכּפ ֶרת.ְק   ֶרת. ְוָארו   אויה: ט ֶרת ֶנְעּדֶ
 

                                                 
 . שלושים ושמונה תאים היו שם )מידות פ"ד מ"ג(.תאים (א)
 . חיה המוזכרת במשנה )כלאים פ"ח מ"ה(.חולדת הסנאים (ב)
 . פרחי כהונה.ופרחים צוות )רש"י תמיד דף כ"ז ע"א(.. ילדים שלא הגיעו למרובים (ג)
ְלחו  ְבָידו   . חרבות ל' )דה"ב כג י(ושלחים (ד)  .ְוִאיׁש ׁשִ
. בתענית )דף כ"ט ע"א( משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות פרחי כהונה ומפתחות ההיכל ומפתחות זרקו (ה)

ולא זכינו להיות גזברין נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקום  בידן, ועלו לגג ההיכל, ואמרו לפניו, רבש"ע, הואיל
 כלפי מעלה.

תנו רבנן כל הבזיכין שבמקדש לא היו . בפסחים )דף ס"ד ע"ב( בזיכים. כלי שרת, כף לקטרת )תמיד פ"ה מ"ד(. כפות (ו)
 .להן שוליים חוץ מבזיכי לבונה של לחם הפנים שמא יניחום ויפרוס הלחם

. נר מערבי )והוא הנר השני מהמזרח( היה דולק בנס מערב עד ערב אף שלא נתנו בו שמן אלא כמידת כבהנר מערב  (ז)
 חבריו כדי הלילה )שבת דף כ"ב ע"ב(.

 . כינוי למלכויות )ישעיה מז ח(.עדינה (ח)
 .ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעק ב. בני ישראל שנא' עליהם )במדבר כג י( בני מי מנה (ט)
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זֶֶּרת ן ּבַ ּכֵ ץ ִנְפֶזֶרת(א)ּתִ ַקּבֵ נּו:. (ב). ּתְ ְהֶיה־ּלָ  ע ז ְמֵהָרה ּתִ
 השמים בזרת שלך )כביכול(. אנא קבץ את ישראל שה פזורה. אתה הקב"ה אשר תכננת את

 
 

 אנכי מנחם העלוב ברבי מכירובסוף חתום א"ב ע"ס  ל

ֵרר. ֲאִנינּות ֲאָגֵרר.  ָיה ִלי:ֵאֶבל ֲאעו   או 
 

ֵרר ָרַכי סו  ֵרר. ּדְ ֲחַמת צו  ְבִכי ֲאָמֵרר. ּבַ  ַאְלַלי ִלי:. (ג)ּבִ
 

י ֵהַרְך.  לּות ָאַרְך. ְוִלּבִ  לי: אויהּגָ
 הביא מורך בלבבי.

ַרךְ  ַרְך ּוָפַרְך. ַנְחׁשְ  אללי לי: .(ה). ְוֵצידו  ָחַרךְ (ד)ּדָ
 אדום

י. ׁשַ לּו ִמְקּדָ י. ִחּלְ  אויה לי: ַהְמַעט ַמְבִאיׁשַ
 המעט עשו שונאי.

י ׁשָ ֻקּדָ י. ֵהֵחּלּו ִמּמְ זּו ָקָדׁשַ י. (ו)ְוֵהם ּבָ ׁשָ  אללי לי:. ְוִזְלְזלּו ְקדו 
 ילוהתח )ל' ביזיון(

ַנת  נ"וּ ְזַמן ׁשְ ּתְ ר ָי"אבְּ  .ּתִ  אויה לי:. ָרּנ"וּ  (ז)ְלַמְחזו 
 בשנת ד' אלפים תתנ"ו, היא שנת י"א למחזור רנ"ו.

ה ִנְמנּו.  ַאְרּבֶ ּנּו. ּכָ ָמם ּפִ נּו. ְמקו  ת ִזּיְ  אללי לי:ֲחָילו 
 רבים כארבה. הלכו ממקומם. ציידו פלוגות בנשק.

י ִהקְ  ְקׁשּו. ְוֻעּלִ  אויה לי:ׁשּו. ָטעּות ּבִ
 

ְקׁשוּ  יׁשוּ (ח)ִיְרָאָתם ִקׁשְ ת ִהּקִ תו  ׁשּו. (ט). ְואו  ִתי ִעּקֵ  אללי לי:. ְואו 
 ודימו דתם לדתנו. חיפשו.

ת ָחָמסּו.   אויה לי:ּכ ֶפר ָמָאסּו. ּוְנָפׁשו 
 

ְססוּ  י ּבו  סוּ (י)ְלִוּיַ ׁשְ  אללי לי:. ְצנּוַעי ָאְנסּו. (יא). ּכ ֲהַני ּבו 
 ו.דרס רמסו.

                                                 
ןנוי לקב"ה שנא' )ישעיה מ יב( . כיתכן בזרת (א) ּכֵ זֶֶּרת ּתִ ַמִים ּבַ  .ְוׁשָ
ָרֵאל. כנסת ישראל כ"ש )ירמיה נ יז( נפזרת (ב) ה ְפזּוָרה ִיש ְ  .ש ֶ
)איכה ג יא(. פירש"י ל' סירים, פי' קוצים, פיזר קוצים בדרכי. והרד"ק )בשורשים( פי' הסיר דרכי, העלים  סוררדרכי  (ג)

 את הדרך.
 ת"א נחשריכן.ִאיׁש י ֵדַע ַצִיד נוי לאדום כ"ש )בראשית כה כז( כי .נחשרך (ד)
ה ֵצידָֿ֣בניגוד למ"ש )משלי יב כז( .וצידו חרך (ה)  .ו  ל א־ַיֲחר ְך ְרִמּיָ
ֵחּלוּ כ"ש )יחזקאל ט ו(  .החלו ממקודשי (ו) י ּתָ ׁשִ ְקּדָ אל תקרי מקדשי אלא מקודשי אלו בני ודרשו )שבת דף נ"ה ע"א(  ּוִמּמִ

 .ימו את התורה כולה מאלף ועד תיואדם שקי
 מחזור עיבור השנים של י"ט שנים. .מחזור (ז)
ש ַקשׁ ל' )שמות ה יב(  .יראתם קשקשו (ח)  לחפש וללקט, אף הם הלכו לירושלים לחפש את אליליהם. ְלק ׁשֵ
לאותות אשר עשה ה'  ל' היקש, טענו כי יש בידיהם אותות ומופתים להוכיח את אמונתם והקישו אותם .ואותות הקישו (ט)

 עם אבותינו.
ךָ ל' )ישעיה סג יח(  .בוססו (י) ׁשֶ ְססּו ִמְקּדָ  .ָצֵרינּו ּבו 
ְסֶכם ַעלל' )עמוס ה יא(  .בושסו (יא) ׁשַ ל־ּבו   .ּדָ
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ִמיםמְ  ִמים(א)ַתי ֶחֶרב ְמֻהּדָ ֶאֶפס ּדָ  אויה לי:. (ב). ּבְ
 ללא חטא. חתוכים. אנשיי

ֵמִמים.  ִלי מּוִמים. ָהיּו ׁשו  ִמיִמים. ּבְ  אללי לי:ִנְבַלת ּתְ
 נותרו ללא הספד וללא קבורה.

ֵלךְ  ב ְוַהׁשְ ם ְלַלְכֵלְך. (ג)ָסחו   אויה לי:. ָערו 
 פות.גופותיהם ערומות ומטונ נקברו בביזיון.

ֶפֶלךְ  ְבֵדי ַלּמ ֶלְך. ָיֶרב ֵחיל ֶמֶלְך. ְוָרדּו ּבְ  אללי לי:. (ד)עו 
 לשלוט בארצו. נלחמו בישראל, צבאות ה'. עובדי ע"ז.

ָרה ְתִמיָמה.  ִריָעה ּוְפִריָמה. ַעל ּתו   אויה לי:ּפְ
 בגדיכם. עּוְר ק  פרע שער ראשכם, וְ  לּוְּד גַ 

רּומָ  ן ּתְ ָיד ָרָמה. ַהְמֻסּכָ  אללי לי:. ָנם ְלַהֲחִריָמה. (ה)הָצר ּבְ
 אמר להשמיד. את כלל ישראל, האביון.

תֵּ  ל ּבָ תקו  ּיו  י תּוׁשִ ת. ּוָבּתֵ  אויה לי:. (ו)י ְכֵנִסּיו 
 ובתי מדרש.

ת.  ת. ִזְבֵחי ְרִאּיו  יֵדיֶהן ְנִקּיו  ת. ּבִ  אללי לי:ַרֲחָמִנּיו 
 הקריבו ילדיהן כמו עולת ראייה.

ת. חֲ  לו  ָלִמים ְועו  ת. ׁשְ  אויה לי:ָתִנים ְוַכּלו 
 

ת.  ֵבי ְקִהּלו  ת. ְוטו  חּוִרים ּוְבתּולו  ת. ּבַ ת ּוְבִלילו  דו   אללי לי:ּתו 
 ומנחות בלולות בשמן.

ם ַיַחד. ִנ  ַא   ֶאָחד. ִחים ּגַ ָמם ּכְ ְך ּדָ ּפַ  אויה לי:ׁשְ
 

ַפַחד. ִי  ן ֲאחָ ּכֵ   ת ּבְ ַבח ְלֵהָאַחד. יו  ם ַהְמֻיָחד. ַלּטֶ  לי: אלליְרַאת ׁשֵ
 

ֵדי ֵסֶפר. ֶנ  ְמ   ף ָוֶצֶפר. ֻלּמְ  אויה לי:ׁשֶ
 ערב ובוקר.

ֶפר. ָמ  ֵח   ֵפרְך ִאְמֵרי ׁשֶ ֵקל ְוסו   אללי לי: .(ז)ֵלא ָחָצץ ָוֵאֶפר. ְוַאּיֵה ׁשו 
 ונלקחו ממנו חכמי ישראל. מילאו האויבים חצץ ואפר. פיות העוסקים בתורה.

י ָעז. את ֵמָאז. ָע  ָהְיָתה זּ  ֶה    ויה לי:אָלה ּגו 
 

ִמיד הּוָעז. ְו  ְל   ָעזַהׁשְ ָעז. . ּבְ  (ח)ָאַסף ַעם נו   אללי לי:ֵני ָנָבל ְולו 
 בני עם נבל, ועם לועז. העז פניו.

                                                 
ְתַעְבדּוןל' )דניאל ב ה(  .מהודמים (א) ִמין ּתִ  פירש"י לאיברים תתחתכו. ַהּדָ
ים. יש כאן משחק מילים עם שם מקום )ש"ב יז א( ִמיםֵאין לו  דָּ ל' )שמות כב א(  .באפס דמים (ב) ּמִ  .ֶאֶפס ּדַ
ֵלךְ ל' )ירמיה כב יט(  .סחוב והשלך (ג) ב ְוַהׁשְ ֵבר ָסחו  ר ִיּקָ  .ְקבּוַרת ֲחמו 
ָלִיםל' )נחמיה ג ט(  .בפלך (ד) ֶלְך ְירּוׁשָ ר ֲחִצי ּפֶ  .ְרָפָיה ש ַ
ןִמסְ פי' הרד"ק ל'  .)ישעיה מ כ(המסוכן תרומה  (ה) , פי' מי שאין ידו משגת להביא תרומת כסף וזהב. וישראל בגלותם ּכֵ

 .כעניים ואין ידם משגת להביא קרבנות חובותיהם
הכינוי לתורה כ"ש )משלי ח יד(  .תושיה (ו) ּיָ  .ִלי ֵעָצה ְותּוׁשִ
, איה סופר כל אותיות ה ׁש ֵקלַאּיֵה ס ֵפר ַאיֵּ . כ"ש )סנהדרין דף ק"ו ע"ב( מאי דכתיב )ישעיה לג יח( ואיה שוקל וסופר (ז)

 שבתורה, איה שוקל ששוקל כל קלים וחמורים שבתורה.
 )ישעיה לג יט(. פי' הרד"ק כמו עז. עם נועז (ח)
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ׁש ֵעֶקרּבִ   ר. . ַר  (א)ּקֵ ר ּוְלַעּקֵ  אויה לי:ק ַלֲעקו 
 

רּבְ   ּקֵ ר. ָי  (ב)ַקו ַאְרָמי ְמׁשַ י ְלַעּקֵ  אללי לי: .(ד). ְול א ְלָגֵרם ַלּב ֶקר(ג)ַזם ֲאַרּמִ
 האומות משקרות בהבטחות שנתנו לישראל. ויזמו לעקור את יעקוב. ולא להותיר עד הבוקר אפילו עצמות.

ֵגיא ָנְכִרית. ְמ   ֵאִרית. ּבְ ִתיר ׁשְ ִרית. לּוֵלי הו   אויה לי:ַקּיֵם ַהּבְ
 בגלותנו.

ֲערּוִריתּכְ   ר ׁשַ  ֲחָמם ֵמַהְכִרית.ִדיַדת ִעְבִרית. ִר  . ְי  (ה)ׁשָ
 באות על ידידתו, כנסת ישראל,השראה את הצרות המשונות כ

ְקָוה ְוַאֲחִרית:  ְוֵיׁש ּתִ
 
 

 חזק)מאשפירא( הלוי )בר שמואל( דוד ובסוף חתום א"ב ע"ס  לא

ְך ָים ָעְברּו.  תו  ְררּו. ּבְ מּוִנים ׁשָ ְצָרִים:אֱֹ ֵצאִתי ִמּמִ  ּבְ
 ישראל המאמינים שרו.

ר ָנז  ְרָאם ֵהִמירּו. ְוָאחו  ָלִים:. (ו)רוּ ּבו  ֵצאִתי ִמירּוׁשָ  ּבְ
 את הקב"ה המירו באלילים.

ָבׁשּו.  ְיֵביֶהם ּכָ י ָים ָיָבׁשּו. ְואו  ּלֵ  בצאתי ממצרים:ּגַ
 

י. ֵרב הּוא ִלי. ְוֻהְמַעד ַקְרֻסּלִ  בצאתי מירושלים: ּד ב או 
 ומעדה האויב כדוב אורב.

ן.  ּב ֶקר ְמֻזּמָ ִכיַלִני ָמן. ּבַ  בצאתי ממצרים:ֶהאֱֹ
 

ם.  ְך ַנְפׁשָ ּפֵ ּתַ ִהׁשְ ם. ּבְ  בצאתי מירושלים:ְוָכֵעת ָעָלה ָבְאׁשָ
 של החללים שמתו ברעב. .ריחם הרע

ֵכן ְסֶנה.  ֵני. צּוִרי ׁשו   בצאתי ממצרים:ֶזה ִסיַני ִמּפְ
 

ים.  ּקִ י ש ַ ים. ְוָחַגְרּתִ י ֻחּקִ ְלּתִ  בצאתי מירושלים:ִחּבַ
 

ב ִכיָנתו  בְּ  (ז)טו  ם. ְלִסיַני ְקָרָבם. ׁשְ  בצאתי ממצרים:ִקְרּבָ
 

י. ּנִ ַזִני. ְוָרַחק ִמּמֶ  בצאתי מירושלים: ָיִחיד ּבָ
 הקב"ה מאס בי.

                                                 
 )ויקרא כה מז(. נכרי.עקר  (א)
 בדברי חז"ל הוא כינוי לגויים, כמו )קידושין דף ל"ג ע"א( ר' יוחנן הוה קאי קמי סביארמאי . בקו ארמאי משקר (ב)

ט ְלָקו. מידה ומשפט ל' )ישעיה כח יז( קודארמאי.   ּפָ י ִמׁשְ ְמּתִ  .ְוש ַ
י א ֵבד ָאִביכינוי ליעקב אבינו כ"ש )דברים כו ה( ארמי . יזם ארמי לעקר (ג) ופירש אב"ע ארמי הוא יעקב, וכאשר  ֲאַרּמִ

 היה בארם היה אובד, עני ללא ממון.
 פי' לא הותירו עד הבוקר אף עצמות. ְרמּו ַלּב ֶקרל א גָ . ל' )צפניה ג ג( ולא לגרם לבוקר (ד)
 )ירמיה יח יג(. ת"י שנו, פירוש דבר משונה.שערורית  (ה)
ר)ישעיה א ד( . ל' ואחור נזורו (ו)  פירש"י נסוגו. ָנז רּו ָאחו 

ב הּוא . כינוי למשה רבנו הנקרא טוביה כ"ש ל' טוב (ז) י־טו  ֶרא א תו  ּכִ "מ אומר טוב שמו, ר' )סוטה דף י"ב ע"א( רַוּתֵ
 יהודה אומר טוביה שמו.
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ָאם ר ְנש ָ ׁשֶ ּנֶ ְרָאם. ּכַ ל ּבו   בצאתי ממצרים: .(א)ּכ ל ָיכו 
 

ַקִני.   בצאתי מירושלים:ַלֲעָנה ִהְרַוִני. ֵמי ר אׁש ִהׁשְ
 מים מרים

ַעל ָדּה ִמּמָ ֶקת ַעל. ּדו   בצאתי ממצרים: .(ב)ִמְתַרּפֶ
 כנסת ישראל נשענה על מרפקו של הקב"ה, כביכול.

י.  ְיִבי. ְוָידו  ָהְיָתה ּבִ ְך ִלי ְלאו   בצאתי מירושלים:ֶנְהּפַ
 הכתה אותי.

ים ָנמ גוּ  יגּו. ְוַעּמִ ִ ן ַיש ּ ו  ש   בצאתי ממצרים: .(ג)ש ָ
 

לּו.  ׁשָ לּו. ּוָבֵעץ ּכָ י ָמׁשָ  בצאתי מירושלים:ֲעָבִדים ּבִ
 כשלנו מכובד עצי העול.נ

ַמע.  ה ְוִנׁשְ ם ַנֲעש ֶ ַמע. ּגַ ֵאָרם ׁשָ  בצאתי ממצרים:ּפְ
 גם הקב"ה שמע כשאמרו "נעשה ונשמע".

ֵדינּו.  ב, רו  ְרחו   בצאתי מירושלים:ָצדּו ְצָעֵדינּו. ּבִ
 האויב המושל עלינו אורב אחרי כל צעדינו ברחובות.

 בצאתי ממצרים: .(ד)ָקִמים ֵיָחֵפזּון. ְרָעָדה י אֵחזּון
 , אחוזי פחד.והקמים עלינו לרעה ברח

ת.  ּתו  ּפַ קּו ַאׁשְ ת. ִחּבְ תו  ְרׁשָ  בצאתי מירושלים:ַרְגָלם ּבִ
 

ן.  ל־ַעם ְוָלׁשו  ן. ִמּכָ ִאיׁשו  ָמָרם ּכְ  בצאתי ממצרים:ׁשְ
 כבבת עין.

ֵעד ֵעד. ְמגּוַרי ְלִהּוָ ם מו  יו  ְקָרא ּכְ  בצאתי מירושלים:. (ה)ּתִ
 של אויבים מפחידים. הזמנת אסיפה

ַע. ּדְ   ַע. ִהְזִהיר ִלְגרו   בצאתי ממצרים:מּות ּכ ל ִלְכרו 
 הזהיר אותנו מלכרוע לפני כל דמות, גם ציוה לא לגרוע מהמצוות.

 בצאתי מירושלים:ֵאִלים ָעָבדּו. ְוִלְפֵניֶהם ָסָגדּו. ְו  
 השתחוו. את האלילים

ַלעּדְ   ָלע. ֵהיִניק ִמּסֶ  בצאתי ממצרים:. (ו)ַבׁש ְלַעם ּתו 
 היניק דבש מסלע לישראל הלבושים בגדי שני.

ָרָעב ּוְבָצָמא.ָה   ה. ּבְ  בצאתי מירושלים: יּו ִלְכִלּמָ
 

ְמָלה. ְוֶלֶחם ל א ָכָלה. ל     בצאתי ממצרים:א ָבְלָתה ש ִ
 

                                                 
ִרים. כ"ש )שמות יט ד( כנשר נשאם (א) ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָ  .ָוֶאש ּ
 )שיר ח ה(. נשענת על מרפק דודה שבשמים, כביכול. מתרפקת על דודה (ב)
ֵבי ְכָנַען. ל' )שמות טו טו ( ועמים נמוגו (ג) ל־י ׁשְ  פירש"י נמסו. ָנמ גּו ּכָ
ל ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון. ל' )תהלים קד ז( קמים יחפזון וכו' (ד) ֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן־קו  . כ"ש )שמות טו טו( רעדה יאחזון. ִמן־ּגַ

 .י אֲחֵזמו  ָרַעד
ִביב. ל' )ירמיה ו כה( מגורי להועד (ה) ר ִמּסָ ר פירש"י  ָמגו  ' קבוצת פי ְמגּוֵרי ֶאל־ֶחֶרביראה, ד"א ל' )יחזקאל כא יז( ָמגו 

 עמים באים למלחמה.
ַלע. ל' )דברים לב יג( דבש לעם תולע היניק מסלע (ו)  .ַוְיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמּסֶ
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ֲאלּו. ְו   ֲאלּו. ּוְבָדם ְנג   בצאתי מירושלים:ַהּלֶֶחם ׁשָ
 נתלכלכו.

ן ָעַבְרנּו.ַי   נּו.  ְרּדֵ ַבׁשְ  בצאתי ממצרים:ְוָהָאֶרץ ּכָ
 

ְמֵמנּו. ַח   ֶקֶדם רו  ׁש ָיֵמינּו. ּכְ ָלִים:ּדֵ ׁשּוִבי ִלירּוׁשָ  ּבְ
 

ִנים. ֶז   ָעלּונּו ֲאדו  ִנים. ּבְ ה ׁשָ ּמֶ ָלִים:ה ּכַ  חּוץ ִלירּוׁשָ
 שלטו עלינו

ָלה. ָק   ה. ֶרַוח ְוַהּצָ ֻאּלָ ָלִים:ֵרב ָנא ּגְ ׁשּוִבי ִלירּוׁשָ  ּבְ
 
 

 שלמהר"ת  לב

יָרהש ָ   ָרא. (א)ְרפּו ַהּבִ ָיה:. ְלַהְכִעיס לאֵ נו   או 
 .דשהמקת את בי

ָך. ְל   ַאּפֶ ָרה ּבְ ימּו ְקטו  ם ְצפּוֶניָך. ָיש ִ י ֶמה ָהָיה ָלנּו:ִוּיִ  או 
 חשובים שלך.

ִעיר ִמ   ִמי ְצֶנֶפת ַוֲעֶטֶרת. ּבְ ֶרת.אְ נֶ רו   אויה: ּדֶ
 .הובלו לרומי האדירה .המלך הכהן

ןָרשָׁ ָה   ּלּו ָארו  ְבָדיו.  (ב)ע ַוֲעָבָדיו. ּגִ  אוי מה היה לנו:ְועו 
 הגלו

י ָזְרקּו ַחִחים ְצִחים. (ג)ּבִ ּלָם רו  ָך ּכֻ  אויה:. ּוְלַעּמְ
 זרקו עליי חיצים.

ם ָלִמים. ,ָזְרקּו ָדִמים. ְנקו   אוי מה היה לנו: ֶמֶלְך עו 
 את הדם ששפכו, נקום, אתה ה'.

רּו. וְ  ּבֵ ֶתיָה ׁשִ מו  ד ָערּו ָערּו. חו   אויה:ַהְיסו 
 וגילו עד היסוד.

ָבה ה ֶמְרּכָ ר ַמֲעש ֵ ָבה. ְוִנְסּתַ  אוי מה היה לנו: .(ד)ֵנר ַמֲעָרִבי ּכַָ
 הכרובים.

ִנים.  ֵני ָהֲאדו  ם ֲאדו  ִנים. ְנקו  לּו ֶלֶחם ַהּפָ ּטְ  אויה:ּבִ
 

ֲעֵדנּו. ר ּבַ ּנּו. ְוֵאין ְמַכּפֵ  אוי מה היה לנו: ָרַחְקּתָ ִמּמֶ
 

ן.  רו  ן. ְוַאְבֵני ִזּכָ ּפ ֶרת ְוָארו   אויה:ִנְגַנז ּכַ
 ואבני חושן ואפוד.

                                                 
 . כינוי לבית המקדש כדתנן )פסחים פ"ט מ"ח( שורפו לפני הבירה מעצי המערכה.הבירה (א)
)יומא דף נ"ג ע"ב( שנא' )דה"ב לו י(  הגלו ארון, כדברי ר' אליעזר דאמר ארון גלה לבבל בזמן גלות יכניה. גלו ארון (ב)

ית־ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה ִעם ת ּבֵ ֵלי ֶחְמּדַ תונא' )איכה א ו(  ־ה'ּכְ ֵצא ִמּבַ ל־ַוּיֵ ן ּכָ למאי  ֲהָדָרהּ ־ִצּיו  חדרה, פירש"י  ֲהָדָרהּ ־ּכָ
 הגנוז בחדרי חדרים.

ךָ . ל' )ישעיה לז כט( בי זרקו חחים (ג) ַאּפֶ י ַחִחי ּבְ ְמּתִ ְלָחֶייךָ ' )יחזקאל כט ד( ונא ְוש ַ י ַחִחים ּבִ . ופי' הרד"ק ְוָנַתּתִ
( וכן נקרא הכלי épingleבשורשים, כמין מחט שנוקבת ומחברין בו שתי שפתות החלוק תחת הגרון, אשפינגל"ה בלעז )

 בו הדגים לפי שנוקב לחיי הדג. שמעלין
רּוברכבה )יחזקאל י יד( . כינוי לכרובים ע"ש הכרובים אשר ראה יחזקאל בממעשה מרכבה (ד) ֵני ַהּכְ ֵני ָהֶאָחד ּפְ  .ּפְ
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ֵקָטה. ה. ְוֵאין ָהָאֶרץ ׁשְ ִמּטָ ֵבל ּוׁשְ  אוי מה היה לנו: ֵלית יו 
 אין

ר. ְוַאְדִריָאנּוס ֵקיַסר.  ָלעּונּו ְנבּוַכְדֶנאּצַ  אויה:ּבְ
 

ִרים. ֶחֶרב ְמֻדּקָ ן ַהְיָקִרים. ּבְ ֵני ִצּיו   י מה היה לנו:או ּבְ
 

ר.  ׁשֵ ר. ְלַעם ַהּכָ ֵ ַלח ְמַבש ּ ׁשְ  אויה:ּתִ
 

ֵבִעים. ְבִעים. ּוְבָצָרָתם ש ְ ת ׁשִ ין ֲאָריו   אוי מה היה לנו: ּבֵ
 וכל הגוים שבעים וישראל בצרה. ישראל פזורים בין ע' אומות.

ָהִבים.  רּוִבים. ְוֵאׁש ַהּלֶ ֲחִזיר ַהּכְ ֶחְדָוה:ּתַ  ּבְ
 אש המערכה.

ְמָחה. ְוֵהֵבאתִ  ש ִ  ִליׁשּוָעה ָלנּו:י ִמְנָחה. ְוַאף ּכ ֲהִנים ּבְ
 

ִכְפַלִים ַנֲחֶמָה ּבְ ַלִים. ּתְ ירּוׁשָ ַחְרּתָ ּבִ ֶחְדָוה:. (א)ּבָ  ּבְ
 

כּוָלה.  ה. ְוַנֵחם ׁשְ ִחּלָ ַבּתְ  ּוְתַמֵהר ְיׁשּוָעה ָלנּו:ְוִתְבֶנה ּכְ
 שמתו בניה. ת ישראלכנס

 

 בסוגריםלכסנדרי חזק ואמץ דוד בן אבדלתות וע"ס א"ב ע"ס  לג

ַתי.  תו  ֶדם או  ַתי. ִמּקֶ ָרה ְנִגינו  ֵצאִתי ִמּצ ַעןֶאְזּכְ  :(ב)ּבְ
 אני זוכר את התשבחות ששרתי בימי קדם על רוב הניסים שעשה ה' לי בצאתי ממצרים:

ַתי.  (ג)ְללוּ ּדָ   ְרפּו ַאְרְמנו  ַתי. ְוִנש ְ מו  ָנַען:חו  ֵצאִתי ִמּכְ  ּבְ
 

ָיד ָרָמה ְרכּו. (ד)ּבְ ת ּבֵ ַמְקֵהלו   בצאתי מצוען: ָהְלכּו. ּבְ
 

ת ִנְדָרכוּ ְו   ָלכּו. (ה)ַכּגַ  בצאתי מכנען:. חּוָצה ֻהׁשְ
 

ר ָיָצאוּ  ֵעת ּכ ׁשֶ בּוַרת לאֵ ָראּו. ּבְ  בצאתי מצוען: .(ו)ּגְ
 

אוּ ּדְ   אּו. (ז)ָרַכי ֶנְחּבָ  בצאתי מכנען:. ַנֲחָלִתי ִטּמֵ
 את בית המקדש טמאו.נעלמו הדרכים המובילות לירושלים, ו

                                                 
י. כ"ש בפסיקתא ומתנחמין בכפלים שנא' )ישעיה מ א( תנחמה בכפלים (א)  .ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ
ֵרי צ ַען ַחְכֵמי י ֲעצֵ . עיר במצרים )במדבר יג כב( וכאן פירושו ארץ מצרים כמו בישעיה )יט יא( צוען (ב) ִויִלים ש ָ י ַאְך־אֱֹ

 .ַפְרע ה
ְללּו ָחְרבוּ . ל' חורבן כמו )ישעיה יט ו( דללו (ג)  .ּדָ
ָיד ָרָמה. כ"ש )שמות יד ח( ביד רמה (ד) ָרֵאל י ְצִאים ּבְ  .ּוְבֵני ִיש ְ
ת־ְיהּוָדה. כ"ש )איכה א טו( וכגת נדרכו (ה) ַרְך ה' ִלְבתּוַלת ּבַ ת ּדָ  .ּגַ
ִציא ֲאִסיִר . כ"ש )תהלים סח ז( בעת כושר (ו) תמו  רו  ׁשָ ּכו  ודרשו בילקו"ש חודש שהוא כשר לכם לא חמה קשה ולא  ים ּבַ

ח ֶדׁש ָהָאִביבגשמים קשים ואיזה זה ניסן שנא'  ם י ְצִאים ּבְ ם ַאּתֶ  .ַהּיו 
 . כוסו בעפר. ד"א דרכי שוממים, ונראה כאילו כל העוברים בהם נחבאו.דרכי נחבאו (ז)
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ֶנה ׁשְ ֶגל ּוַמֲחֶנה. ְוֶלֶחם ַהּמִ  בצאתי מצוען: .(א)ּדֶ
 והמן.

ֶנהּבְ   ֶדה ּומו  ֶנה. (ב)ַיד רו   בצאתי מכנען:. ַלֲעָבִדים ְוֵאין קו 
 נמכרנו לעבדים ע"י האויב המושל עלינו ועושק אותנו, אבל אין מי שמעוניין לקנות.

ד יְ  ן ְוֵכָליו. ּוְכבו  ּכָ ׁשְ  בצאתי מצוען: ָי ָעָליו.ַהּמִ
 

ֲעו  ֶנ   ְך ַעל ׁשּוָליו. ּבַ ָעָליוְהּפַ  בצאתי מכנען:. (ג)ן ּגְ
 בגין עוונותיי המכוערים. הכל נהפך.

ָהב ֲחמּוִדים.   בצאתי מצוען:ָוֵוי ָהַעּמּוִדים. ּוִמזָּ
 וכלי זהב החמודים.

ים. ֲא   ּדִ ִמי ְוַכש ְ  ען:בצאתי מכנבּוִדים ִוירּוִדים. ִלְבֵני רו 
 

ת ֲערּוִכים.  חו   בצאתי מצוען:ְזָבִחים ּוְנָסִכים. ּוִמְזּבְ
 

ָרִכים. ָל   ֵבר ּדְ  בצאתי מכנען:ָאֶרץ ְנמּוִכים. ְלָכל־עו 
 המזבחות הושפלו עד ארץ, וכל עובר דרכים דורך עליהם:

ָפִנים.  ָעה ּדְ  בצאתי מצוען:ִחּפּוי ֲעָנִנים. ְלַאְרּבָ
 דדים.ענני כבוד הגנו עלינו מכל ד' צ

ִנים. ִלְבֵני ֵנָכר ְנתּוִנים. ּכְ   ד ַנֲחַלת ּבָ  בצאתי מכנען:בו 
 ישראל.

ִעים.  ה רו  ל ׁשָ י ֵמי ְסָלִעים. ּוׁשְ  בצאתי מצוען:ִטּפֵ
 משה, אהרן ומרים. מי הבאר.

ִעים. ֲעַדת ְמֵרִעים. ָס    בצאתי מכנען:ִביב ָהְלכּו ְרׁשָ
 

י ּתִ ַרׁשְ ים ּגֵ י. ַעּמִ ן ָעַבְרּתִ  בצאתי מצוען:. ַיְרּדֵ
 

ְרֵדי ב   (ד)ְדֵמיִתיִנ   י. ְליו  ַמְמּתִ י. ְוׁשו  ְלּתִ ר ִנְמׁשַ  בצאתי מכנען:ו 
 למתים נכרתתי

ה. ָהִייִתי ְדמּוָיה.  ִרּיָ ֶגֶפן ּפו   בצאתי מצוען:ּכְ
 

ְלָיה. ּדָ   ֶאֶרץ ַמְאּפֵ  בצאתי מכנען:ָוה ּוְבזּוָיה. ּבְ
 בארך חושך )כינוי לארץ העמים(.

ַנֲחַלת ֶחְלֵקנּו. ָלֶבַטח ָישַׁ   בצאתי מצוען:ְבנּו. ּבְ
 

ים ָקֵמינּו. ֵמי ר אׁש ִהְרוּונּו. ַר    בצאתי מכנען:ּבִ
 

                                                 
ֶנהכב(  . כינוי למן כ"ש )שמות טזולחם המשנה (א) י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ ם ַהׁשּ ּיו   .ַוְיִהי ּבַ
נּו ִאיׁש ֶאת־ֲעִמיתו  . ל' )ויקרא כה יז( מונה (ב)  .ְול א תו 
י ֶאְתֶכם. עבירות שיש להתרחק מהם ולמאוס בהם ל' )ויקרא כו ל( בעון געליו (ג)  .ְוָגֲעָלה ַנְפׁשִ
י ִנדְ . ל' כרת כ"ש )צפניה א יא( נדמיתי (ד) ַנַעןּכִ ל־ַעם ּכְ  .ָמה ּכָ
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ִמים ָיִמיָמה.  ר ּוְתרּוָמה. ִמּיָ  בצאתי מצוען:ַמֲעש ֵ
 בכל שנה ושנה.

ָמֵעאל ְודּוָמהִי   ֵמָמה. (א)ׁשְ  בצאתי מכנען:. ְנָתנּוִני ׁשו 
 

הָ  ת. ׁשֶ ָלתו  ת ַהּדְ תְנח ׁשֶ תו   בצאתי מצוען:. (ב)יּו ְלאו 
 

ת. ִח   רּותו  ן ּכְ ְפּתָ ת. ַעל ַהּמִ ּתו  ּפַ קּו ַאׁשְ  בצאתי מכנען:ּבְ
 דלתות אלה הוטלו לאשפה, נכרתו והושלכו על המפתן.

ת רו  ֶסף ּוְמַזּמְ ת ּכֶ ת. (ג)ִסּפו  רו  ִכּנו  ם ּבְ  בצאתי מצוען:. ְלִוּיִ
 

ת. יּוָבלּו ִלְקבָ ְז   ת. רּוִים ְוִנְגָררו   בצאתי מכנען:רו 
 הלויים מפוזרים, וכלי הזמר מוזנחים.

ֲעֵמי ְנָעִלים ת ְרָגִלים. ִליִפי ּפַ  בצאתי מצוען:. (ד)ֲעִלּיַ
 

כּו ב  ְק   ם ְרִגיִלים. ִהּלְ ה ׁשָ ָ  בצאתי מכנען:ו  ׁשּוָעִלים. ֻדׁשּ
 

ים.  ִ ֵחי ִאׁשּ ים. ְלִניחו  ִרים ּוְכָבש ִ  בצאתי מצוען:ּפָ
 

בוּ ְו   ה ּכְ ים. ַעּתָ ְגש ִ ֲחִצים ְונו  לו  ים. ּבְ  בצאתי מכנען:ׁשִ
 

ׁשּו. (ה)ֶצֶדק ּכ ֲהַני ָלְבׁשוּ  יר ִחּדְ  בצאתי מצוען:. ֶרֶנן ְוׁשִ
 

י ָחְרׁשּו. א   ּבִ ּו. ְוַעל ּגַ ש  ְיַבי ָעַלי ש ָ  בצאתי מכנען:ו 
 

ים.  ים. אּוִרים ְוֻתּמִ ּמִ  בצאתי מצוען:ְקט ֶרת ַהּסַ
 

ָלִמים. ְמ   ית עו  ן ּבֵ ֶבן ְרֵאִמיםכו  ן ּכְ ׁשּוִבי ִלְכָנַען:. (ו)ְלָבנו   ּבְ
 בית המקדש יהיה גבוה ונישא.

בּוָעה.   בצאתי מצוען:ֶרֶנן ִויׁשּוָעה. ְוִגְלּגּול ׁשְ
 השביענו הקב"ה לשמור תורה שבכתב וגם תורה שבע"פ.

ִמיָעה. ִצ    בשובי לכנען:ְלְצֵלי ְתרּוָעה. ְמֵהָרה ְלַהׁשְ
 

                                                 
 . כינוי לאדום )רש"י ישעיה כא יא(.דומה (א)
. ביומא )דף ל"ח ע"א( ת"ר מה נסים נעשו לדלתותיו של ניקנור, אמרו כשהלך ניקנור נחושת הדלתות שהיו לאותות (ב)

ה לים ועדיין להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו, נטלו אחת מהן והטילו
לא נח הים מזעפו, ביקשו להטיל את חבריתה, עמד הוא וכרכה, אמר להם הטילוני עמה, מיד נח הים מזעפו, והיה 
מצטער על חבירתה, כיון שהגיע לנמלה של עכו, היתה מבצבצת ויוצאת מתחת דופני הספינה וכו' לפיכך כל השערים 

 ור מפני שנעשו בו נסים.שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנ
ת. כלי שיר כ"ש )מ"א ז נ( ספות כסף ומזמרות (ג) רו  ת ְוַהְמַזּמְ ּפו   וכמו שפירש"י שם. ְוַהּסִ
ָעִלים. כינוי לישראל בזמן עלייתם לרגל כ"ש )שיר ז ב( ליפי פעמי נעלים (ד) ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ  .ַמה־ּיָ
ׁשּו־ֶצֶדקּכ הֲ . כ"ש )תהלים קלב ט( צדק כהני לבשו (ה)  .ֶניָך ִיְלּבְ
ְרֵאים . ל' )תהלים צב יא( כבן ראמים. בית המקדש המלבין עוונותיהם של ישראל )ת"א דברים ג כה(. לבנון (ו) ֶרם ּכִ ַוּתָ

 .ַקְרִני



 160 לשחרית של תשעה באבקינות 

מְ  או  י ּבְ ַמְחּתִ ית ְזבּוִלי. ש ָ ת ּבֵ  בצאתי מצוען:ִרים ִלי. ִלְבנו 
 

ת ָאֳהִלי.  בּוִלי. ִויִריעו   בשובי לכנען:ַהְרָחַבת ּגְ
 

יִקים.  ָאֳהֵלי ַצּדִ ֲחִקים. ּבְ ל ִזְמָרה ְמש ַ ָדה ְוקו   בצאתי מצוען:ּתו 
 

ֵלם ָיִקים. ת ׁשָ ַבר ַעְבּדו  ֵמִקים. ְוֻסּכַ ְמָחה ּדְ ל ש ִ ן ְוקו  ו  ש  ל ש ָ  קו 
 יקיים דברי עבדיו הנביאים, ויקים את בית המקדש.

 בשובי לכנען:
 

 חזק)מאיזנכא(  יחיאל בר יעקבובסופו חתום א"ב ע"ס לד 

ְיֵביֶהם ִנְכאּו.  יר ָיְצאּו. ְואו  ׁשִ ֵרב:ֲאִסיִרים ּבְ י ְלַהר חו  ֶלְכּתִ  ּבְ
 הוכו.

יר  ר. ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. ֵאיְך ָיׁשִ ן ָחֵרבִנְמּכָ  :ְוַהר ִצּיו 
 

ִכי תו  ְך ּבְ י. ִמְתַהּלֵ ר אׁש ָעַבר ַמְלּכִ  בלכתי להר חורב:. (א)ּבְ
 הקב"ה.

ן.  ת ִצּיו  ן. ַוֲהַדר ּבַ ֵצא ֶעְליו   והר ציון חרב:ַוּיֵ
 

ַרׁש ִאיׁש־ֶחְרִמי י(ב)ּגֵ  בלכתי להר חורב:. (ג). ְוָרָאה ֳעִני ַעּמִ
 הקב"ה גירש את אויביי.

י צַ  ִלי. ּוְרֵאה ּכִ ַמע ְיָי קו   והר ציון חרב:ר ִלי. ׁשְ
 

ד ָאַמר ְלָהִביא  בלכתי להר חורב:ְלֶאֶרץ ְצִבי.  (ה). ַאְרֵיה(ד)ּדו 
 יהודה וישראל לארץ ישראל. הקב"ה

י ֵהַצר.  א ָרַעת ַצר. ְלָפָניו ּכִ בו   והר ציון חרב:ּתָ
 

ֲעָדיו ו. ֵאּלֶה מו  ִמיָענּו ַיְחּדָ  בלכתי להר חורב:. (ו)ִהׁשְ
 

ִרּיָה ה. ָיְרָדה ּפו  ִכּיָ  והר ציון חרב:. ַעל ֵאּלֶה ּבו 
 נפלה גפן פוריה )כנסת ישראל( ולכן אני בוכה.

                                                 
ת. בא"ר )פתיחתא י"א( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )ויקרא כו יב( מהלך בתוכי ויצא וכו' (א) י ּבְ ְכּתִ ְכֶכםְוִהְתַהּלַ  ו 

לועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים  ן ּכָ ת ִצּיו  ֵצא ִמּבַ  .ֲהָדָרהּ ־ַוּיֵ
 )מ"א כ מב(. פירש"י איש מלחמתי ולשון חירום נופל במלחמה. איש חרמי (ב)
י ֳענִ ־ָרא ה ָרִאיִתי ֶאת. בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )שמות ג ז( ראה עני עמי וכו' וראה כי צר לי (ג)

ִמְצָרִים ר ּבְ י ֲאׁשֶ י־ְרֵאה ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים  ַעּמִ  .ִלי־ַצרה' ּכִ
ַהר. בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )שמות טו יז( להביא וכו' תבא רעת צר (ד) ֵעמו  ּבְ ִבֵאמו  ְוִתּטָ  ּתְ

ב א ָכלועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים ַנֲחָלְתָך   .ם ְלָפֶניךָ ָרָעתָ ־ּתָ
ת ָרָבָצה. כינוי לישראל כ"ש )יחזקאל יט ב( אריה (ה) ין ֲאָריו  א ּבֵ ָך ְלִבּיָ  .ָמה ִאּמְ
ֲעֵדי ה'. בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים )ויקרא כג ד( אלה מועדיו וכו' על אלה בוכיה (ו) ועכשיו שלא  ֵאּלֶה מו 

 .היָּ כִ י בו  נִ ה אֲ לֶּ אֵ ַעל־זכיתם הרי אתם קוראים 



 161 לשחרית של תשעה באבקינות 

ֶעֶצם  םיּוְקָראֶתם ּבְ ִני ָאי ם. (א)ו   בלכתי להר חורב:. ִצּוַ
 

ַבי.   והר ציון חרב:ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי. ָחְדלּו ְקרו 
 

ָרה.  ה ּבָ ַחּמָ ָרה. ּכַ ה ּוְטהו   בלכתי להר חורב:ַזּכָ
 יים לכנסת ישראלכינו

ׁשּוֶליָה.   והר ציון חרב:ָנמּו ָעֶליָה. ֻטְמָאָתּה ּבְ
 בשולי בגדיה. אמרו

ּמּור יר ּוְתמּור. ר ן ֵליל ׁשִ  בלכתי להר חורב:. (ב)ֵחֶלף ׁשִ
 במקום השיר ובתמורה לרינת ליל פסח.

ָלה.  ְיָלה. ְזָעָקה ְגדו  כ ה ַבּלַ  והר ציון חרב:ּבָ
 

ב ִרְקַמת ֶצַבע  בלכתי להר חורב:. (ד)ְוַלְחִמי ָלש  ַבע .(ג)טו 
 

ים.  ים. ֶלֶחם ְמַבְקׁשִ יׁשִ  והר ציון חרב:ְנָעִרים ִויׁשִ
 

ָתו ָעָבר ַהּסְ ַבר(ה)ָיּה ּכְ י ׁשָ ט ֻעּלִ  בלכתי להר חורב:. (ו). מו 
 בסוף גלות מצרים.

ַעי ַעי. (ז)ָזרּו ְמֻיּדָ ׁשָ ַקד ע ל ּפְ  והר ציון חרב:. ְוִנש ְ
 פשעיי )רש"י על איכה א יד(. ונזכרים התנכרו

ִמיד.  ֵאׁש ּתּוַקד ּתָ ִמיד. ּבְ  בלכתי להר חורב:ּכ ֶפר ִלי ֶהעֱֹ
 

ַעס.  א ּכַ י ִנְתַמּלָ ם ְנָאָצה ְוִנְמָאס. ּכִ  והר ציון חרב:יו 
 

ְמִסּלָה ת ּבִ י ֶסָלה. (ח)ַלֲעלו  ְרּתִ ּבַ  בלכתי להר חורב:. ש ִ
 לרגל. קיויתי

ְרַרי. ִסּלוּ  יַרי.  ּוְבֶעְבָרה צו   והר ציון חרב:ַאּבִ
 

י.  י. צּוִרי ַמְלּכִ ְרּכִ  בלכתי להר חורב:ַמְצִליַח ּדַ
 

                                                 
)ויקרא כג כא(. כך נאמר על חג השבועות. בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה  וקראתם בעצם היום (א)

 .ינִ וּ מּ ה ִר מָּ י הֵ בַ הֲ אַ מְ י לַ אתִ ָר קָ ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים ה זֶּ ם הַ ו  יּ ם הַ צֶ עֶ ם בְּ אתֶ ָר קְ וּ 
ִרים הּואם הייתם קוראים בתורה )שמות יב מב( . בא"ר )שם( אילו זכיתרון ליל שמור. בכה בלילה (ב) ּמֻ  ַלה' ֵליל ׁשִ

ְיָלהועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים  ּלַ ה ּבַ כו  ִתְבּכֶ  .ּבָ
ה ר ֵקם. כ"ש )שמות כו לו( טוב רקמת צבע (ג)  .ַמֲעש ֵ
ם ַלְחְמֶכם ( . בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )ויקרא כו הולחמי לשובע וכו' לחם מבקשים (ד) ַוֲאַכְלּתֶ

ָנִחים ְמַבקְ ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים  ָלש  ַבע ּה ֶנאֱֹ ל־ַעּמָ ים ֶלֶחםּכָ  .ׁשִ
 )שיר ב יא(. פירש"י הסתיים שעבוד מצרים וכן ת"י. הסתו עבר (ה)
ּב ר מ ט ת ג( . בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )ויקרא כו ימוט עלי שבר וכו' ונשקד על פשעי (ו) ָוֶאׁשְ

ֶכם ָידו  ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים  ֻעּלְ ַעי ּבְ ׁשָ ַקד ע ל ּפְ  .ִנש ְ
י. ל' )איוב יט יג( זרו מיודעי (ז) ּנִ  .ְוי ְדַעי ַאְך־ָזרּו ִמּמֶ
ְמִסלָּ . בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )במדבר כ יט( לעלות במסלה וכו' סלה כל אבירי (ח) ה ַנֲעֶלה ּבַ

יַריועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים  ה ָכל־ַאּבִ  .ִסּלָ
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א ִבְלָבָבם מ ֶרְך.  ְבֵרי ֶדֶרְך. ּבָ ל־עו   והר ציון חרב:ּכָ
 

 בלכתי להר חורב:. (ב). ְלר אׁש ְול א ְלָזָנב(א)ִנְמֵצאִתי ֵעָנב
 נחשבתי כמו דבר יקר.

 והר ציון חרב:ֵמי ר אׁש.  ָהיּו ָצַרי ְלר אׁש. ִהְרוּוִני
 

ָעםָסח  א ָעםַעל ְצָבַאי רו  ָ  בלכתי להר חורב:. (ג). ֵאיָכה ֶאש ּ
 "איכה אטפל בעם כה רב" )דברים א יב(. – אמר משה על ישראל

 והר ציון חרב:ֵאיָכה ְבדּוָדה. ָהִעיר ַהֲחמּוָדה. 
 

ָעִמים ל ׁש ּפְ ת ׁשָ ִמים. (ד)ֲעלו  רו  י ִמּמְ  להר חורב:בלכתי . ז ַרְזּתִ
 

לּו.  ן ֻחּבָ ְרֵכי ִצּיו  ת ָחֵדּלּו. ּדַ  והר ציון חרב:ֳאָרחו 
 נשחתו. חדלו עוברי דרכים.

י.  ָעַבְרּתִ ְמַעט ׁשֶ י. ּכִ ְרּתִ ֵני לאֵ ִנְזּכַ  בלכתי להר חורב:ּפְ
 הקב"ה זכר אותי ומיד הוציאני ממצרים והעבירני את הים ואת הירדן.

י לִ  ָרה. ַנְפׁשִ ֵלם ֵעת ֶאְזּכְ  והר ציון חרב:י ָמָרה. ׁשָ
 כשאני זוכר את ירושלים.

ף. ֶצֶדק ָנם  ְיַבי ַלֲהדו  ף. ְואו   בלכתי להר חורב:ִלְרּדו 
 ציוה אותי לרדוף צדק, והוא יפיל את אויבי.

יק הּוא ְיָי. ְרָדפּוִני ֲעו    והר ציון חרב:ָני. ַצּדִ
 

ח ָיְדךָ  ְפּתַ ַח ּתִ ת  א. ּפָ ֵרא, ְלַדּכָ ל קו   תי להר חורב:בלכ. (ה)קו 
 הקב"ה ציוני לפתוח יד לעני )דברים טו ח(.

ָרָסה.  ן ֶנהֱֹ ה. ִצּיו  ְרש ָ ָיֶדיָה ּפֵ  והר ציון חרב:ּבְ
 

ֶבת ׁשֶ ֶבת. ָלֶבַטח יו  ׁשֶ ה ֶנחֱֹ  בלכתי להר חורב:. (ו)ַרּבָ
 

ן ְנדּוָדה. ְלָתה ְיהּוָדה. ּוִמּקֵ  והר ציון חרב: ּגָ
 

                                                 
ָרֵאל. ל' )הושע ט י( נמצאתי ענב (א) ר ָמָצאִתי ִיש ְ ְדּבָ ּמִ ֲעָנִבים ּבַ  .ּכַ
, אשׁ ר  ה' לְ  ךָ נְ תָ נְ וּ . בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )דברים כח( לראש ולא לזנב. היו צרי לראש (ב)

 .ָהיּו ָצֶריָה ְלר אשׁ לא זכיתם הרי אתם קוראים ועכשיו ש
י. בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )דברים א יב( איכה אשא עם. איכה בדודה (ג) א ְלַבּדִ ָ , ֵאיָכה ֶאש ּ

ָבה ָבָדדועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים   .ֵאיָכה ָיׁשְ
ָעִמים ם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )שמות לד כג( . בא"ר )שעלות שלש פעמים וכו' דרכי ציון חבלו (ד) ל ׁש ּפְ ׁשָ

ָנה ָ ׁשּ תועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים , ּבַ ן ֲאֵבלו  ְרֵכי ִצּיו   .ּדַ
ח . בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )דברים טו ח( פתוח תפתח את ידך. בידיה פרשה וכו' (ה) ְפּתַ ת ַח ּתִ ּפָ

 .יהָ דֶ יָ ן בְּ ו  יּ ה צִ ש ָ ְר פֵּ ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים ֶאת־ָיְדָך 
ם ָלֶבַטח. בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )ויקרא כו ה( לבטח יושבת. גלתה יהודה (ו) ְבּתֶ ועכשיו  ִויׁשַ

ְלָתה ְיהּוָדה ֵמע ִנישלא זכיתם הרי אתם קוראים   .ּגָ
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ד. ְוַאְרצו  ל   ף ַלֲעמו  מו  ח ש ֶ דש ָ  בלכתי להר חורב:. (א)א ַלְחמו 
 בזמן עליה לרגל, נותרה ארץ ישראל חשופה, ללא שמירה, ובכל זאת, לא חמד איש אותה.

יו. ל־ַמֲחַמּדָ ַרש  ָצר ָיָדיו. ַעל ּכָ  והר ציון חרב: ּפָ
 

יעַ  ּסִ יַע. ְוֶגֶפן ּתַ ׁשִ ף מו  ּקֵ  בלכתי להר חורב:. (ב)ּתַ
 את ישראל. תָּ עְ סַ ה  וְ  ,, כמו הגודר את גפנואתה מושיענו, היקפת אותנו ענני כבוד

ֶריהָ . הָ יְגֵדרֶ  וּ ִנְפְרצ  והר ציון חרב:. ַרּבּו או 
 .רבים גוזלים את הפירות

ְיַבי. ְול א פ ָ ָי   ה או  ּסָ ֲהַבי. ם ּכִ  בלכתי להר חורב:ֲחדּו או 
 

הּוִדים.  ָחִדים. ְוֵאֶבל ַלּיְ ל ּפְ ָאְזַני קו   והר ציון חרב:ּבְ
 

ֶגב. י גְּ ַח   ב ַהּנֶ ׁשֵ ב. ַעל יו  ּגֵ  בלכתי להר חורב:אּוִלים ש ִ
 הקב"ה חיזק את ישראל, והגביר אותם על מלך ערד, יושב הנגב )בדמבר יג כט; שם כא א(.

ַבר ְוֵהֵחל ָרׁש. ָרַצח ְוַגם ָיָרׁש.   והר ציון חרב:ּגָ
 .לגשר אותיבל עכשיו גבר האויב, התחיל א

ּכ לָי   ל. . מָ (ג)ּה ּכ ֶפר ֶאׁשְ כו  ִריד ֶלאֱֹ  בלכתי להר חורב:ן הו 
 

ל.  כו  י ַיד ּכ ל. ְוָהִייִתי ֶלאֱֹ ְלָטה ּבִ  והר ציון חרב:ׁשָ
 

ת ָנָפלוּ ּל  ַא   ֵאימו   בלכתי להר חורב:. (ד)ּוִפים ִנְבָהלּו. ּבְ
 

ְפכּו.  ְיִבים ֶנֶהְפכּו. ְוָדם ָנִקי ׁשָ  והר ציון חרב:ְלאו 
 

ִרים. ֻנש ְּ ִר  ּבְ   ַעל ְנׁשָ ה ּכְ ִחיִרים. ּנָ  בלכתי להר חורב:אּו ּבְ
 ישראל עם הנבחר.

ָבה.  ם ְוטו  לו  א. ֵאין ׁשָ ֵצא ְוַלּבָ  והר ציון חרב:ַלּיו 
 

ְזִליםָי   ַלע נו   בלכתי להר חורב:. (ה)ְצאּו ִכְנָחִלים. ִמּסֶ
 בני ישראל יצאו ממצרים כמו נחלים הנוזלים מסלע.

ְמָעה. ֵמָרָעה ְלָרָעה.  ַנַחל ּדִ  ן חרב:והר ציוּכְ
 

ְמָלה ל א ָבְלָתה. ַע    בלכתי להר חורב:ִין ל א ָכֲהָתה. ְוש ִ
 

                                                 
. בא"ר )שם( אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה )שמות לד כד( . פרש צד ידיושמו חושף לעמוד וארצו לא לחמוד (א)

לועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים ְול א־ַיְחמ ד ִאיׁש ֶאת־ַאְרְצָך  ַרש  ָצר ַעל ּכָ יהָ ־ָידו  ּפָ  .ַמֲחַמּדֶ
יעַ . כ"ש )תהלים פ ט( וגפן תסיע (ב) ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ  .ּגֶ
ִדי ִלישיר א יד( . ל' )כופר אשכול (ג) ּכ ל ַהּכ ֶפר ּדו  ופירש"י כינוי להקב"ה, יש בושם ששמו כופר ועשוי כמו אשכולות  ֶאׁשְ

 ודרשו בשבת )דף פ"ח ע"ב( מי שהכל שלו ומכפר על עווני.
ּפ ל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה. כ"ש )שמות טו טו( אלופים נבהלו וכו' (ד) ם וגו' ּתִ דו   .ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי אֱֹ
יוּ  . כ"ש )במדבר כד ו(יצאו כנחלים מסלע נוזלים (ה) ְנָחִלים ִנּטָ ֲאִפיִקים ונא' )תהלים קכו ד(  ּכִ ִביֵתנּו ּכַ ׁשּוָבה ה' ֶאת־ׁשְ

ֶגב ּנֶ  .ּבַ
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ים(א)ּוְנִהי ְירּוִדים  והר ציון חרב:. (ב). ּוְכֶבֶגד ִעּדִ
 דמינו לבגד מגואל. מייללים קינה.

ֶלתְק   ֶלת(ג)רּוָאה ֲחַבּצֶ ה ִנְדּגֶ  בלכתי להר חורב:. (ד). ֲאֻיּמָ
 ת האומות כמו צבא על דגליו.כנסת ישראל המשולה לפרח, הפחידה א

ה ּה. (ה)ֶחֶרב ְלטּוׁשָ ְגָעה ַעד ַנְפׁשָ  והר ציון חרב:. ַנָ
 

ַעד. ְוָהָיה ִלי ְלִמְסָעד. ּבְ   ִכי צּור נו   בלכתי להר חורב:תו 
 

. ְונָ ַזב עָ  יתו   והר ציון חרב:. תו  ַטׁש ַנֲחלָ ֶאת־ּבֵ
 

אֲ  ק  ָז  ָח    רב:בלכתי להר חו יָת.ָהיִ ִלי ִנְקֵראָת. ְוגו 
 

ַנֲחֵמִני.  ֲעֵלִני. ְוִתּס ב ּתְ ׁשּוב ּתַ ֶרב:ּתָ ִתי ָאז ּתֶ  ּוְגֻדּלָ
 ה:בֶּ ְר ַת 

 

 חתום בראשה שלמה )בן יצחק גירונדי(שקולה ע"מ שש שש תנועות, ושם מחברה לה 

ִיןא ִמ  ֻכַרת ל   ׁשְ   ִיךְ , ַה  (ו)ּיַ ּפַ ִליִכי ּתֻ  .(ז)ׁשְ
 את כלי הנגינה.

י זִּ ִיְך., וְ (ח)ָקְרִחי ָנא ָוג  ִחיִתי ַאּפַ  ַהׁשְ
 עשי קרחה בראשך, ותלשי שערותייך, והרסי תואר פנייך.

ָפִים ִאי ַעל ׁשְ ִיךְ  (ט)ש ְ ל־ֲאַגּפַ י ּכָ  .(י)ִקיָנה, ְוס ּבִ
 והסתובבי ללא מנוחה בכל גבולך. על ההרים

 .(יא)ךְ יִ פַּ ן סִ בַּ ְר ל חָ עַ ְוַזֲעִקי ִלְפֵני ְיָי, 
 

ִיךְ  ִאי ֵאלָ ַעל ח ֶרב ִסּפַ ִיְך:, ש ְ ּפָ  יו ּכַ
 

ן ִעיר ַמְמֶלֶכת. ִצּיו  ֵיב, ּבְ א ַצר ְואו   ֵאיָכה ּבָ
 

                                                 
יִחי . גם ל' יללה כמו )תהלים נה ג(ירודים .)מצודה מיכה ב ד(. ל' יללה ונהי (א) ש ִ  .ָאִריד ּבְ
ֵתינוּ  (ישעיה סד ה). ל' וכבגד עדים (ב) ל־ִצְדקו  ים ּכָ נּו ּוְכֶבֶגד ִעּדִ ּלָ ֵמא ּכֻ ִהי ַכּטָ  .ַוּנְ
 . שם של פרח, לפי הרד"ק )בשורשים( ורד.חבצלת (ג)
תל' )שיר ו ד(  .איומה כנדגלת (ד) לו  ְדּגָ ּנִ ה ּכַ  , שמטילה אימה על כל רואיה כמחנה אנשי חיל על דגליהם )רש"י(.ֲאֻיּמָ
ת ּוַבְרֶזל כב( . ל' )בראשית דחרב לטושה (ה) ל־ח ֵרׁש ְנח ׁשֶ  .ל ֵטׁש ּכָ
ִיןלה"פ )ישעיה נא כא(  .שכורת לא מיין (ו) ֻכַרת ְול א ִמּיָ אלא שהפייטן הסיר את ו"ו החיבור כדי לחתום את שמו  ּוׁשְ

 בראש הקינה.שלמה 
ִיךְ היפך מ"ש )ירמיה לא ג(  .השליכי תופיך (ז) י ֻתּפַ ְעּדִ ד ּתַ  .עו 
יכ"ש )מיכה א טז(  .קרחי נא וגוזי (ח) זִּ ִאי כ"ש )ירמיה ז כט(  .השליכי וכו' וגוזי .ָקְרִחי ָוג  ִליִכי ּוש ְ י ִנְזֵרְך ְוַהׁשְ זִּ ּגָ

ָפִים ִקיָנה־ַעל ין ֵעיֵניֶכם ְלֵמת־ְול א. ואינו מורה לעבור על מ"ש תורה )דברים יד א( ׁשְ ימּו ָקְרָחה ּבֵ אם אינו עושה  ָתש ִ
 דוּ פְּ סְ יִ א־ל  וְ  רוּ בֵ קָּ א יִ ל  את זּ  ץ הַ רֶ אָ ים בָּ נִּ טַ קְ ים וּ לִ ד  גְ  תוּ מֵ וּ חורבן. אבל מצאנו )ירמיה טז ו( כן לאבל על מת אלא על ה

 ופרש"י לישראל אסור ולא הוזכרו כאן אלא לדוגמת אבל. םהֶ לָ  חַ רֵ קָּ א יִ ל  ד וְ דֵ ּג  ְת א יִ ל  ם וְ הֶ לָ 
 ל מקומות הגבוהים להיות נשמע למרחוק.פי' במצודה הרימי קול קינה ע .)ירמיה ז כט( על שפים (ט)
בל' חז"ל אגפים היינו שדות ומרעה שעל שפת הנהר כ"ש )ב"ק דף ס"א ע"א( אמת המים שמחלקת שלל  .אגפיך (י)

 לאגפיה.
ים פי' חורבן שערי בית המקדש, ל' )עמוס ט א(  .חרב ספיך (יא) ּפִ ְרֲעׁשּו ַהּסִ  פירש"י האיסקופות, ל' סף השער, והרד"קַוּיִ

 פי' מזוזות הפתח.
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ֶרֶכת. (א)ֵאיָכה ֶרֶגל ֵזִדים, ַאְדַמת ְצִבי  ּדו 
 

ֲעֶרֶכת ְמֵרי ַהּמַ ָאם ָמְצאּו כ ֲהִנים, ׁשו  בו   .(ב)ּבְ
 

ֶלאֶכת. ָתם ָעְמדּו, ְול א ָעְזבּו ַהּמְ ְמרו   ְוַעל ִמׁשְ
 

ְך דָּ  ּפַ ר ׁשֻ ֶכת.ַעד ֲאׁשֶ ְהּפֶ ֵמיֵמי ַהּמַ  ָמם, ּכְ
 כמי נילוס כשנהפכו לדם.

ל ר ֶכת.(ג)ָעֵרל ְוָטֵמא־ּוָבא ּכָ ית ַלּפָ  , ִמּבֵ
 מבפנים

ם ָלֶלֶכת. ל, ָיֵרא ׁשָ דו  ר ּכ ֵהן ּגָ ם ֲאׁשֶ  ְמקו 
 

ִחיַפִיךְ  ִריבּו ש ְ קּוָפִיךְ (ד)ְוֶהחֱֹ ֵני ׁשְ  .(ה), ְוַחּלו 
 את לוחות העץ

ִיְך. ְוַזֲעִקי ִלְפֵני ְיָי, ן ִסּפַ  ַעל ָחְרּבַ
 

ִיְך: ּפָ ִאי ֵאָליו ּכַ ִיְך, ש ְ  ַעל ח ֶרב ִסּפַ
 

ַמַעת. ק ִנׁשְ ן, ֵמָרחו  ת ִצּיו  ל ִיְלַלת ּבַ  קו 
 

ִכי ֵמיָפַעת ה ּבְ ְבּכֶ ן, ּתִ ּבו  ְזַעק ַזֲעַקת ֶחׁשְ  .(ו)ּתִ
 כמו שזעקו בני מואב בעת חורבן עריהם חשבון ומיפעת.

י כ  אֲ  ִתיתִ ָהּה ּכִ ס ׁשָ ַעתו   .(ז)י, ּוָמִציִתי ֻקּבַ
 ושתיתי גם את השמרים, עד הטיפה האחרונה.

ת ֵני ֲאָריו  ַעת(ח)ֲאָכלּוִני ׁשְ  .(ט), ַחּדּוֵדי ַמְלּתַ
 בעלי שיניים חדות.

ַעת. ְרׁשַ ם ַהּמִ דו  דּוָדה, ּוַבת אֱֹ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ  ּבַ
 אשר נשדדה בימי מלכות מדי,

א־ַמה ן, ְוַחּטָ ְנִני ִצּיו  ְתאו  ַדַעת.ּתִ  ֵתְך נו 
 

ִלי ַדַעתַעל ר ב ֲעו   ְך ִמּבְ ָלה, ַעּמֵ  .(י)ֵנְך ּגָ
 

                                                 
ה ַנֲחַלת ְצִביארץ ישראל נקראה )ירמיה ג יט(  .אדמת צבי (א)  .ֶאֶרץ ֶחְמּדָ
 כינוי למזבח שעליו המערכה )מידות פ"ג מ"א(. .המערכת (ב)
ִסיף ָיב אבניגוד למ"ש )ישעיה נב א(  .ובא כל ערל וטמא (ג) י ל א יו  ד ָעֵרל ְוָטֵמא־ּכִ  .ָבְך עו 
ִחיף ֵעץחזקאל מא טז( ל' )י .שחיפיך (ד)  פי' במצודה לוחות של עץ. ש ְ
ֻקִפיםכ"ש )מ"א ו ד(  .וחלוני שקופיך (ה) ֵני ׁשְ  .ַחּלו 
 לד(.-חורבנן וזעקתן של ערי מואב בירמיה )מח כא .זעקת חשבון, בכי מיפעת (ו)
ד ה' ֶאתכ"ש )ישעיה נא יז(  .כי כוס שתיתי ומציתי קובעת (ז) ִתית ִמּיַ ר ׁשָ ְרֵעָלה ־ס ֲחָמתו  ֶאתּכו  ־ֲאׁשֶ ס ַהּתַ ַעת ּכו  ֻקּבַ

ִתית ָמִצית ַעת. ׁשָ  . ל' מציצה, פי' שתית עד הטיפה האחרונה.ָמִצית. שמרים. ֻקּבַ
 ירמיה המשיל את מלך אשור ומלך בבל לשני אריות )ירמיה נ יז( והפייטן שינה לבבל ואדום. .שני אריות (ח)
ִפיִרים ְנת ץ ה'ַמלְ שיניים ל' )תהלים נח ז(  .מלתעת (ט) ת ּכְ עו   .ּתְ
ִליל' )ישעיה ה יג(  .גלה עמך מבלי דעת (י) י ִמּבְ ָלה ַעּמִ  .ָדַעת־ָלֵכן ּגָ
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ְתָרַפִיךְ  ל ּבִ או  ַפִיְך. ִלׁשְ  .(א)ַעל ָעְזֵבְך צו 
 עזבת את הנביאים, והלכת לשאול את התרפים )צלמים המגידים עתידות(.

ִיְך. ן ִסּפַ  ְוַזֲעִקי ִלְפֵני ְיָי, ַעל ָחְרּבַ
 

ִיְך, ש ְ  ִיְך:ַעל ח ֶרב ִסּפַ ּפָ  ִאי ֵאָליו ּכַ
 

ר ַקְרִני. ּבַ י ִנׁשְ י, ַעל ּכִ ַיְבּתִ ְמִחי או  ש ְ  ַאל ּתִ
 

י, ַוָײ ֲעָזַרִני. י ַקְמּתִ י ָנַפְלּתִ  ּכִ
 כי כל פעם שנפלתי, קמתי,

ַרִני. זְּ ר ּפִ י ֲאׁשֶ ּדַ ה ַיַאְסֵפִני, ׁשַ  ִהּנֵ
 

ר ְמָכַרִני. ְך, צּוִרי ֲאׁשֶ  ְוִיְגָאֵלִני ִמּמֵ
 

ר ֲעָכַרִני. ִויַנֵחם  ְיַנֲחֵמִני, לא ֱַֹהי ֲאׁשֶ
 

 ספרים הושמט סוף הקינה מפני דרכי שלום קצתב

ר ֲעָבַרִני. ס ֲאׁשֶ ם ָעַלִיְך ַיֲעב ר, ַהּכו   ּגַ
 

ִסְלֵעי ְסִעיַפִיךְ ְואָ  ִיְך.(ב)ז ּבְ ץ ֶאת־ַטּפַ  , ֲאַנּפֵ
 בשן הסלע

ִיְך. ן ִסּפַ  ְוַזֲעִקי ִלְפֵני ְיָי, ַעל ָחְרּבַ
 

ִיְך: ַעל ח ֶרב ּפָ ִאי ֵאָליו ּכַ ִיְך, ש ְ  ִסּפַ
 

                                                 
 באבות דר"נ )פל"ד ה"ג( אחד מעשרה שמות של ע"ז, והרד"ק פי' צלמים המגידים עתידות. .תרפים (א)
ְסִעיף ֶסַלע ֵעיָטםל' )שופטים טו ח(  .בסלעי סעיפיך (ב)  ד"ק )בשורשים( בשן הסלע.פי' הר ּבִ
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הוא ר' יהודה בר שמואל יהודה קסטלין  'מרובכתי"י רשום עליה יהודה חתום בראשי המאמרים לו 

 הלוי הספרדי
ֲעמ ד ֵמַעל ָלָעם  עה"פ )דה"ב כד כ( ענין קינה זאת ָיָדע ַהּכ ֵהן ַוּיַ ן־ְיהו  ה ֶאת־ְזַכְרָיה ּבֶ ַוּי אֶמר ָלֶהם ּכ ה ָאַמר ְורּוַח לא ֱִֹהים ָלְבׁשָ

ם ע ְבִרים ֶאת־ִמְצו   ֻמהּו ֶאֶבן ָהלא ֱִֹהים ָלָמה ַאּתֶ ְרּגְ רּו ָעָליו ַוּיִ ְקׁשְ ֲעז ב ֶאְתֶכם ַוּיִ ם ֶאת־ה' ַוּיַ י־ֲעַזְבּתֶ ת ה' ְול א ַתְצִליחּו ּכִ
ית ה' ֲחַצר ּבֵ ֶלְך ּבַ ִמְצַות ַהּמֶ מיה דזכריה דהוה קא רתח, אמר להו מאי האי, ובסנהדרין )דף צ"ו ע"ב( חזא )נבוזראדן( ד. ּבְ

אמרו ליה דם זבחים הוא דאישתפוך, אמר להו אייתי ואנסי אי מדמו, כסי )שחט( ולא אידמו, אמר להו גלו לי וכו', אמרו ליה 
ילויה האי כהן ונביא הוא דאינבי להו לישראל בחורבנא דירושלם וקטלוהו, אמר להו אנא מפייסנא ליה, אייתי רבנן קטיל ע

ולא נח, אייתי דרדקי דבי רב קטיל עילויה ולא נח, פרחי כהונה קטיל עילויה ולא נח, עד די קטל עליה צ"ד ריבוא ולא נח, 
 קרב לגביה, אמר זכריה זכריה טובים שבהם איבדתים, ניחא לך דאיקטלינהו לכולהו, מיד נח.

י ְדּתִ י ִהְכּבַ ם ַאְכּפִ ְפלּו ֲעו  (א)יו  ּכָ  .(ב)ַני, ַוּיִ
 נתתי מכות כבדות בכפי,

ׁש ְיָי. ֲחַצר ִמְקּדַ ַדם ָנִביא, ּבַ ְלִחי ָיד ּבְ ׁשָ  ּבְ
 

ַניְול א כ ִ  ְתהּו ֲאָדָמה, ַעד ּב א ֶחֶרב מו   .(ג)ּסַ
 

ם ַקט ֲעֵדי ֻהּקַ ה ,(ד)ְול א ׁשָ  (הריכדם הנביא זנ"א ) .ְוַגם ִהְפִליא ְפִליִלּיָ
 גרם לעונשים נפלאים.

ַבת־ְיהּודָ  ֶרב ּבְ ה:ַוּיֶ ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ  ה ּתַ
 ה בישראל צער ויללה:בָּ ְר ה  

ִחים ֵער, ַעד ּב א ַרב־ַטּבָ ֵלְך ְוסו   .(ה)ָהָיה הו 
 

ְתִחים. ִמים רו  ׁש ְיָי, ּוָמָצא ּדָ  ּוָבא ֶאל ִמְקּדַ
 

ְבִחים. ַאל ְלַבֲעבּור ֶזה, ַלּכ ֲהִנים ַהזּו  ׁשְ  ַוּיִ
 

ם ַהזְּ  י ִאם ּדַ ֲענּוהּו ֵאין ֶזה, ּכִ  ָבִחים.ַוּיַ
 

ִרים, ְוַדם ֵאיִלים ְוַדם ֵמִחים. ַדם ּפָ ה ּבְ  ַוְיַנּסֶ
 כבשים.

ר ֶמה ָהָיה.  ְוַגם ָזַבח ֶזַבח ַרב, ַלֲחקו 
 

ה: ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ ַבת־ְיהּוָדה ּתַ ֶרב ּבְ  ַוּיֶ
 

ם ִנְגָרשׁ  ּיָ דו  ּכַ ַקט, ְועו   .(ו)ּוְבָכל־ז את ל א ׁשָ
 

                                                 
ד . לה"פ )איוב לג ז( יום אכפי הכבדתי (א) י ָעֶליָך ל א־ִיְכּבָ  .כפיכמו אכפי פי' הרד"ק אינני מכה עליך בכפי, ְוַאְכּפִ
 .עוון הרציחה וחילול העזרה. יכפלו עווניו (ב)
נוּ ־ַאלל' )ויקרא כה יד( . מוני (ג)  .ּתו 
י ַכְסּפ ו הּוא( ל' נקמה כמו )שמות כא כא. הוקם (ד) ם ּכִ  .ל א ֻיּקַ
א ְנבּוַזְרֲאָדן ַרבכ"ש )מ"ב כה ח( ל' . רב טבחים (ה) ְבָעה ַלח ֶדׁש וגו' ּבָ ׁשִ י ּבְ ֶבל ־ּוַבח ֶדׁש ַהֲחִמיׁשִ ִחים ֶעֶבד ֶמֶלְך ּבָ ַטּבָ

ָלִים  .ְירּוׁשָ
 .הים אינו שוקט אלא כל הזמן גליו מתנדנדים. )ישעיה נז כ( כים נגרש (ו)



 168 לשחרית של תשעה באבקינות 

ֵצא ּמָ ָבר, ַוּיִ ׁש ַהּדָ ָרׁש. ַוְיֻבּקַ  ְמפ 
 

ם ִאיׁש ָהלא ֱִֹהים, ַעל ל א ָחָמס ׁש ָרׁש. י הּוא ּדַ  ּכִ
 נרצח )נעקר(.

ה ִנְדָרׁש. מו  ִהּנֵ ם ּדָ  ַוּי אֶמר ְנבּוַזְרֲאָדן, ּגַ
 

ית ָיּה. ִציאּום ִמּבֵ  ִאְספּו ִלי ַהּכ ֲהִנים, ְוהו 
 

ִביא ְזַכְרָיה. ם ַהּנָ ט, ּדַ קו  ט ֲעֵדי ִיׁשְ קו   ְול א ֶאׁשְ
 

רֶ  ה:ַוּיֶ ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ ַבת־ְיהּוָדה ּתַ  ב ּבְ
 

ת. או  ת, ּוַבחּוִרים ְלִרּבו  ים ְלֵמאו  יׁשִ ַקר ְיׁשִ  ּדָ
 

ת. ֶרד ָלֶטַבח, ּכ ֲהֵני ְיָי ְצָבאו   ַוּיו 
 

ֵפת  ֶקט ְלַדם ָנִביא, ַוְיִהי ְלמו  ת.וָ ְוֵאין ׁשֶ  או 
 

ת. או  ת רו  ָחִטים, ְוֵעיֵני ָאבו  ִנים ִנׁשְ  ְוַהּבָ
 

ת.ְוִאּמו   או  ם ַאֲחֵריֶהם ּבָ  ָתם ָלֶטַבח, ּגַ
 

י ז את ַמר ְלַנְפׁשִ אֵתְך ְוֶזה ,ָואו  ְרָיּה.־ַחּטָ  ּפִ
 

ה: ה ַוֲאִנּיָ ֲאִנּיָ ַבת־ְיהּוָדה ּתַ ֶרב ּבְ  ַוּיֶ
 

ַדִים. ְנֵקי ׁשָ ים, ִעם יו  ג ָנׁשִ ִסיף ַלֲהרו   הו 
 

ר ִמְצַרִים. ָים ִויאו  יֵניֶהם, ּכְ ֶלה ּבֵ  ְוָדם עו 
 

ַמִים.ֲעֵדי ָנש ָ  ָ  א ְנבּוַזְרֲאָדן, ִלּבו  ַלׁשּ
 

ַלִים.  ת ְירּוׁשָ ְבנו  י, ּבִ  ַוּי אֶמר ַהֵאין ּדַ
 

ְבָיה. ִ ֵאִרית ַהׁשּ ה, ֵאת ׁשְ ש ֶ ה עו   ֲהָכָלה ַאּתָ
 

ה  ֲאִנּיָ ַבת־ְיהּוָדה ּתַ ֶרב ּבְ הַוּיֶ  :(א)ַוֲאִנּיָ
 
 

                                                 
ם ָנִקי, ְוֶחֶרב ָנָקם ְרָוָיהצת כתבי היד יש במקום בית זה )מחזור וורמיישא(, או לפניו, בק (א ַקט ּדָ  : וכן מנהג תימן.ְוָאז ׁשָ
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 בן גבירולאה שלמ, הוא שלמהעל משקל עשר עשר תנועות, וחתום בראשי החרוזים לז 
, הלִָ הֳ אָ , לבין שומרון, בירת מלכות ישראל, המכונה היבָ לִ הֳ אָ ענין קינה זאת בוויכוח בין ירושלים, בירת מלכות יהודה, המכונה 

תַּ מיוסד על דברי יחזקאל )כג(  ת ֵאם־ַאַחת ָהיּו: וּ ׁשְ נו  הְ ִים ּבְ ָתּה ַוּתִ ָלה ְוָאֳהִליָבה ֲאחו  דו  ָתן ָאֳהָלה ַהּגְ מו  ַלְדָנה ׁשְ ֶייָנה ִלי ַוּתֵ
ט ֶאת־ָאֳהָלה ְוֶאת ָאֳהִליבָ  ּפו  ן־ָאָדם ֲהִתׁשְ ַלִים ָאֳהִליָבה: ּבֶ ן ָאֳהָלה ִוירּוׁשָ ָתן ׁש ְמרו  מו  ת ּוׁשְ ִנים ּוָבנו  ד ָלֶהן ּבָ ה ְוַהּגֵ

ֵתיֶהן ֲעבו   : עיי"ש עוד.ֶאת־ּתו 

ן, ְמָצאּוִני ֲעו   ׁש   ּתֵ ל ּתִ ן קו  ְמרו   ַני.ו 
 רעות, כעונש על עוונותיי.הגיעו אליי 

ַני.  ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ְיָצאּוִני ב ָ
 יצאו ממני

ַני. ְרפּו ַאְרמו  ְזַעק, ִנש ְ  ְוָאֳהִליָבה ּתִ
 

ן, ֲעָזַבִני ְיָי:  ַוּת אֶמר ִצּיו 
 

ָעְנִיי.ל    ב ָעְנֵיְך ּכְ  א ָלְך ָאֳהִליָבה, ֲחׁשו 
 )מדברת אהלה היא שומרון(

ְבֵרְך, לְ  יִלי ׁשִ ְבִרי ּוְלָחְלִיי.ֲהַתְמׁשִ  ׁשִ
 

ִיי.(א)ֲאִני ָאֳהָלה סּוָרה ָקׁשְ י ּבְ ַגְדּתִ  , ּבָ
 בעורפי הקשה. מאוסה,

י, ְוָעָנה ִבי ֶמְרִיי. ֲחׁשִ  ְוָקם ָעַלי ּכַ
 מרדי. שקרי,

ִמים ִיי.(ב)ּוְלִמְקָצת ַהּיָ י ִנׁשְ ְמּתִ ּלַ  , ׁשִ
 חובי. ואחרי זמן קצר,

ְלֶאֶסר, ָאַכל ֶאת ְר ־ְוִתְגַלת ּפִ  ִיי.ּפִ
 מלך אשור )מ"ב טו כט(

יל יט, ְוִהּצִ ַתי ִהְפׁשִ  ֶעְדִיי.־ֶאת (ג)ֲחמּודו 
 ולקח

ר ְבִיי.(ד)ְוַלְחַלח ּוְלָחבו  א ֶאת־ׁשִ  , ָנש ָ
 

ִבְכִיי. י ּכְ ְבּכִ י ָאֳהִליָבה, ְוַאל ּתִ  ּד ּמִ
 שתקי

י. ּיִ ק, ְוַדי ִלי זו  ּדַ י ְלָרחו   ֲאִני ַנְדּתִ
 ומספיק סבלתי.

ַתִיְך אָ  נו  ַני.ׁשְ  ְרכּו, ְול א ָאְרכּו ׁשָ
 

ַני. ְרפּו ַאְרמו  ְזַעק, ִנש ְ  ְוָאֳהִליָבה ּתִ
 

                                                 
 )ישעיה מט יד(. פירש"י מוסרת מכל אדם שכולם אומרים עליה סורו ממנה. סורה (א)
 ה וירושלים.. עשרת השבטים גלו למעלה מק"ל שנה לפני גלות יהודולמקצת הימים (ב)
יל לא ֱִֹהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינוּ . ל' )בראשית ל טז( והציל (ג) ר ִהּצִ ר ֲאׁשֶ י ָכל־ָהע ׁשֶ  .ּכִ
ְחַלח . כ"ש בימי שלמנאסר מלך אשור )מ"ב יח יא( חלח וחבור (ד) ְנֵחם ּבַ ּוָרה ַוּיַ ָרֵאל ַאׁשּ ּור ֶאת־ִיש ְ ֶגל ֶמֶלְך־ַאׁשּ ַוּיֶ

ר  .ּוְבָחבו 
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ן, ֲעָזַבִני ְיָי:  ַוּת אֶמר ִצּיו 
 

יְמ   ּתִ ַקׁשְ ן ֶנעֱֹ יָבה ָאֳהִליָבה, ֲאִני ּכֵ  .(א)ׁשִ
 לא הלכתי בדרך הישרה.

י.(ב)ּוְבַאּלּוף ְנעּוַרי ַגְדּתִ ָאֳהָלה ּבָ  , ּכְ
 חבר

י ָאֳהָלה ּמִ י. ּדו  ִני ָזַכְרּתִ י ְיגו   ּכִ
 שתקי

י. ת ָנַדְדּתִ  ָנַדְדּתְ ַאּתְ ַאַחת, ְוַרּבו 
 את גלית רק פעם אחת, ואילו אני גליתי הרבה פעמים.

ֲעַמִים ים, ּפַ ּדִ ש ְ ַיד ּכַ ה ּבְ י. (ג)ִהּנֵ ְדּתִ  ִנְלּכַ
 

י. ה, ְלָבֶבל ָיַרְדּתִ ה ֲעִנּיָ ִבּיָ  ּוׁשְ
 

ר ּבו   ַרף ַהֵהיָכל, ֲאׁשֶ י.ְוִנש ְ ְדּתִ   ִנְכּבַ
 

י. ָבֶבל ִנְפַקְדּתִ ָנה, ּבְ ְבִעים ׁשָ  ּוְלׁשִ
 ה' זכר אותי.

י. ְדּתִ ד, ְוֵהיָכל ִיּסַ ן עו  י ְלִצּיו  ְבּתִ  ְוׁשַ
 

י. ַעם, ְמַעט ל א ָעַמְדּתִ ם ז את ַהּפַ  ּגַ
 

י. ם, ְוִכְמַעט ָאַבְדּתִ דו   ַעד ְלָקַחִני אֱֹ
 

לְוַעל  ָני.־ּכָ צּו ֲהמו  ת, ָנפו   ָהֲאָרצו 
 

ַני. ְרפּו ַאְרמו  ְזַעק, ִנש ְ  ְוָאֳהִליָבה ּתִ
 

ן, ֲעָזַבִני ְיָי:  ַוּת אֶמר ִצּיו 
 

ּלּוָתם.ַה   ל ַעל ּדַ ל, ֲחמו  ֵמל ַעל ּדָ  חו 
 

לּוָתם. ָתם, ְוא ֶרְך ּגָ ְממו   ּוְרֵאה ׁשו 
 

ְפלּוָתם. ף ַעד־ְמא ד, ּוְרֵאה ׁשִ ְקצו   ְוַאל־ּתִ
 

                                                 
ָרִכים. ל' )משלי כח יח( נעקשתי (א)  ת"י דמעקמן ארחתיה. ְוֶנְעַקׁש ּדְ
ְבְטחּו )ירמיה ג ד(. כינוי להקב"ה. ונר' כי הוא ל' חבר ורע כ"ש )מיכה ז ה(  אלוף נעורי (ב) ֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל־ּתִ ַאל־ּתַ

ְתֵחי ִפיךָ  מ ר ּפִ ַאּלּוף ִמׁשּ ֶכֶבת ֵחיֶקיָך ׁשְ בא"ע שם פי' שמזהיר את האישה מאלוף נעוריה, ואת ת"י קריב )ַאּלּוף , ּבְ
ִעיהאיש משוכבת חיקו( ואומר )תהלים נה יד(  י ַאּלּוִפי ּוְמֻיּדָ ֶעְרּכִ ׁש ּכְ נו  ה אֱֹ  .ְוַאּתָ

 . גלות יכוניה )ירמיה כד א( וגלות צדקיה )ירמיה נב טו(.ביד כשדים פעמים נלכדתי (ג)
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ר, ֲעו    ְזּכו   ִסְכלּוָתם.ָנם וְ ְוַאל־ָלַעד ּתִ
 

ְבָרם, ְוַנֵחם ֲאֵבלּוָתם.־ְרָפא־ָנא ֶאת  ׁשִ
 

ָילּוָתם ה אֱֹ ה ִסְבָרם, ְוַאּתָ י ַאּתָ  .(א)ּכִ
 גבורתם. תקוותם,

ַני. יֵמי ַקְדמו  ׁש ָיֵמינּו, ּכִ  ַחּדֵ
 

י ִנַחם ְיָי.־ְלכוּ   ָנא ְוָנׁשּוָבה, ּכִ
 כי ניחם ה' על הרעה.

ן ֲעָזַבִני ְיָי:  ְול א ת אַמר ִצּיו 
 
 

 לח
אבל, חתום בה ) אלעזר, וי"א ששם המחבר יחיאלשקולה על משקל ט' ט' תנועות ובכת"י רשום עליה 

 (.לב, עת, זה, רעהו
ענין קינה זאת במעשה בבנו ובבתו של ר' ישמעאל בן אלישע )גיטין דף נ"ח ע"א( שנשבו לשני אדונים, לימים נזדווגו שניהם 

יופיו בכל העולם, וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה, אמרו בוא במקום אחד, זה אומר יש לי עבד שאין כ
ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות, הכניסום לחדר, זה ישב בקרן זוית זה, וזו ישבה בקרן זוית זה, זה אומר אני כהן בן כהנים 

ל הלילה, כיון שעלה עמוד השחר הכירו זה גדולים אשא שפחה, וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד, ובכו כ
ה ֵעיִני ֵעיִני י ְרָדה ( איכה א טזאת זה ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן ועליהן קונן ירמיה ) ִכּיָ ַעל־ֵאּלֶה ֲאִני בו 

ִים  .ּמַ

ִמיָמה.־ְוֶאת אִתי ִהׁשְ  ָנִוי ַחּטָ
 ביתי

 ְוִדְמָעִתי ַעל ֶלְחִיי ַאְזִריָמה.
 

ם ֶזה ְנִהי ְוִנְהָיה ָאִריָמה.  ּוְביו 
 

ִמים ָיִמיָמה:  ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 ואיאנח

ל.ב ְוִנחּום ָחַדל חָ ֵבל ֵל  ָא    דו 
 ליבי אבל, ואין מנחם.

ל ל.־ּוִמּכָ דו  ל ּבָ ֵאב ִציִרי ִנְבּדַ  ּכְ
 וצערי שונה מכל כאב אחר.

ל. דו  ָמֵעאל ּכ ֵהן ּגָ י ִיׁשְ ן ּוַבת ַרּבִ  ַעל ּבֵ
 

יָמה. ְלָבִבי ָאש ִ ד ּבִ  ִזְכָרם ְיקו 
 אשים את זכרם בליבי כאש בוערת.

ִמים ָיִמיָמה:  ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 

ּבוּ ֵע   ִנים.ת ִנׁשְ ֵני ֲאדו    ְוָנְפלּו ִלׁשְ
 

                                                 
ָילּוִתי  (א)  י.)תהלים כב כ(. פירש"י כוחאֱֹ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%90_%D7%98%D7%96
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ִנים. ת ֶזה חו  ֵכִנים ֶזה ְלֻעּמַ  ְוֵהם ׁשְ
 

רּו ֶזה ָלֶזה ִעְנָיִנים.  ַוְיַסּפְ
 

ִנים.ֶז   ְבַית ִצּיו  ִ  ה ָאַמר ִמׁשּ
 בני ירושלים.

ִנים. ת ׁשָ ְפָחה ְלבּוׁשַ ִביִתי ׁשִ  ׁשָ
 בגדים בצבע אדום.

ר ִזיו ּוְקַלְסּתֵ ָבָנה ּבְ ּלְ נִ  (א)ּכַ  ים.ּפָ
 

ְקִציָעה ִויִמיָמה  .(ב)ּוְבת ַאר ּכִ
 כבנות איוב.

ִמים ָיִמיָמה:  ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 

ִכְפַלִים.ֵר   ר לו  ּבְ  ֵעהּו ִסּפֶ
 

ַלִים.וַ  ִבי ְירּוׁשָ ְ  ֲאִני ָבא ִמׁשּ
 

ִביִתי ֶעֶבד ְיֵפה ֵעיַנִים.  ׁשָ
 

ָתְקּפו  ֵעת ָצֳהַרִים. ֶמׁש ּבְ ֶ ׁשּ  ּכַ
 

ּה ִהשְׁ   ִליָמה.ְוַסַהר ֵעת ְזַמּנָ
 ירח

ִמים ָיִמיָמה:  ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 

ַתִים. ינו  ֵגם ְוַנַחְלָקה ּבֵ  ּב א ּוְנַזּוְ
 בינינו.

ַמִים. ְכֵבי ׁשָ מו  כו  ת ּכְ ְוָלדו   ּבִ
 

ְלָנה ָאְזַנִים. ּצַ ַמע ז את ּתִ  ְלׁשֵ
 יצלצלו

י ַאְפִריָמה.־ְלֵזֶכר ז את ֶאת  ַמּדַ
 אקרע את בגדיי.

ִמים ָימִ   יָמה:ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 

ֵניֶהם ַיַחד. ימּו ַעל ז את ׁשְ ִהְסּכִ  ּכְ
 

ֶחֶדר ֶאָחד. גּום ּבְ  ָלֶעֶרב ִזּוְ
 

                                                 
ָניו. ל' )ברכות דף ז' ע"א( בשכר קלסתר (א) ה ּפָ ר מ ׁשֶ ְסּתֵ  זכה לקלסתר פנים, פירש"י כי קרן עור פניו. ַוּיַ
ָכל־ָהָאֶרץ. בנות איוב ונא' )איוב מב יד( ציעה וימימהק (ב) ב ּבְ ת ִאּיו  ְבנו  ת ּכִ ים ָיפו   .ְול א ִנְמָצא ָנׁשִ
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ֶאָחד. ם ּכְ חּוץ ִלּבָ ִנים ִמּבַ  ְוָהֲאדו 
 

ַמר ֶנֶפׁש ָוַפַחד. ִכים ּבְ  ְוֵהם ּבו 
 

ָתם ל א ִהְדִמיָמה. ִכּיָ  ַעד ּב ֶקר ּבְ
 שתקה.

ִמים ָיִמיָמה:  ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 

ד ד ֵלָבב ִיְמֶסה.ֶזה ִיְסּפו  יקו   , ּבִ
 וליבו נמס כמו באש.

א. ש ֵ ְפָחה ְיִהי נו   ִנין ַאֲהר ן ֵאיְך ׁשִ
 

ֶסה ִתְגַרת ׁשו  ֵייֵלל ּבְ  .(א)ְוִהיא ַגם ִהיא ּתְ
 על כך שהושפלה ונחשבה כסחורה.

א. ש ֵ ּנָ ֶכֶבד ֵאיְך ְלֶעֶבד ּתִ ת יו   ּבַ
 

ה. ש ֶ ֵמר ְועו  ַזר או  י ז את ּגָ י ּכִ  או 
 

ִסיל ְוִכיָמה.ְלז את   ִיְבּכּו ָעׁש ּכְ
 ג' מזלות המוזכרים באיוב )ט ט(

ִמים ָיִמיָמה:  ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 

ירּו. ִהּכִ ר ּב ֶקר ֶזה ֶאת־ֶזה ּכְ  או 
 

ירּו. ת ִהְגּבִ י ָאחו  י ָאח ְוהו   הו 
 

רּו. קּו ַיַחד ְוִנְתַחּבָ  ְוִנְתַחּבְ
 

יָמה. ְנׁשִ ָמָתם ּבִ  ַעד ָיְצָאה ִנׁשְ
 

ִמים ָיִמיָמה: ְוָאִהיָמה  ִמּיָ
 

ִאּיָה ׁשְ ֵנן ִיְרְמָיה ּבִ  .(ב)ְלז את ְיקו 
 בשממה.

ה. ִכּיָ ִמיד ּבו  ֵזָרה ז את ֲאִני ּתָ  ּגְ
 

ה. ד ּוְכִוּיָ  ּוִבְלָבִבי ֵיַקד ְיקו 
 בוערת אש וכווייה.

                                                 
ת. ל' דישה ורמיסה כמו )ש"א כג א( שוסה. כמו תגרי לוד )ב"מ פ"ד(. בתגרת (א) ה ׁש ִסים ַהּגֳָרנו  מכה,  תגרה. וי"מ ְוֵהּמָ

 .ךָ דְ ת יָ ַר גְ תִּ מִ ל' )תהלים לט יא( 
 . בשממה )מצודה ישעיה כד יב(.בשאיה (ב)
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ד ַרב ַאֲעִציָמה. ן ּוַבת, ִמְסּפֵ  ַעל ּבֵ
 

ִמים ָיִמיָמה:  ְוָאִהיָמה ִמּיָ
 

 אלו שני הבתים:כאן נדפסו  (*)ס האחרוניםבקצת ספרי הדפו

 ה:קול נהי ארימואהימה. וי אריד בשיח
 
 

 לט

מנחם בר יעקב במשקל ה' ה' תנועות מלבד חתימת כל מאמר שהיא על לה"כ ובראשי המאמרים חתום 
 חזק

לּוָך.ְמ   ָחִקים ִיְזּבְ ַמִים. ׁשְ ֵני ׁשָ  עו 
 השמים משכנך. ארמונות של מעלה.

דְ  יְמֵלִאים ֵמהו  לּוָך. ַאף ּכִ ִית ־ָך. ְוֵהם ל א ְיַכְלּכְ  :)מ"א ח כז(ַהּבָ
 כ"ש לא הכיל אותך בית המקדש: יכילוך.

ָך ִעם ֵרִעיםב ו  ־טּ הַמ   ְבּתְ ִעים. ׁשִ  .(א)ּוַמה־ּנָ
 היה כששכנת בתוך ישראל.

ַכְנֵפי ַצֲעֻצִעים ִית ־. ַיַען ָהָיה ִעם(ב)ּבְ ת ּבָ  :)דה"ב ו ח(. ְלָבְבָך ִלְבנו 
 לכן רצית לבנות את בית המקדש: כנפי הכרובים. בין

רָנ   ָך.(ג)או   , ַאֲהָבְתָך. ִהְרִאיָת ְלַעּמְ
 הקב"ה, מלא אור,

י י ֵהם ַנֲחָלְתָך. ְוֵליַדע ּכִ ְמָך. ִנְקָרא ַעל־ּכִ ִית־ׁשִ  :)מ"א ח מג( (ד)ַהּבָ
 והודעת

ים ִיְקָראּו.ָנ   אּו. ְוַעּמִ ם ּבָ  ְכִרים ׁשָ
 .ועמים נאספו בבית המקדש לים.יעו לירושגם גויים הג

ד ְיָי ַעל ָתיו ָראּו. ְלַמַען ִייָראּו. ּוְכבו  תו  ִית ־ְואו   :)דה"ב ז ג(ַהּבָ
 :דשקת המוידעו כי כבודך נמצא בבי ולמדו יראת ה'. ראו את הניסים.

י ָעְצמּו. ֲאָכַלְתִני ִקְנָאה.ֲח    ָטַאי ּכִ
 כעס ה' אכל אותי.

                                                 
י של בני פולין ואין כל טעם לאומרם כאן. בכתבי היד לא נמצאו שנ החרישו ממנישני בתים אלה הם החוזר של הקינה  (*)

, 21כמו מחזור נירנברג ומחזור מינכן  החרישו ממניבתים אלה )פרט לכמה כת"י כמנהג פולין שמתחיל כאן מיד 
ש"כ, וניציאה שנ"ט. גם אצל חלק -(, אף לא בדפוסים ראשונים: שאלוניקי ש"י, מעגלי צדק שי"ז179מחזור ברלין 

סרוא תקע"ט. הרוו"ה )וכן המדפיסים שהעתיקו מהאחרונים לא נמצאו: מנטובה ת"פ, מעץ תקע"ז )האדאמאר(, קרל
 ממנו כמו פיורדא תקע"א, זולצבאך תקפ"ט ותקצ"ד( הציג שני בתים אלו ללא ניקוד, לסימן כי אין לאומרם.

 .אחד משבעים שמות שנקראו בהם ישראל בריש מדרש שיר השירים זוטא. רעים (א)
ופי' חז"ל )ב"ב דף צ"ט ע"א ורש"י שם( פניהם פני  ה ַצֲעֻצִעיםַמֲעש ֵ נאמר בענין הכרובים )דה"ב ג י( . צעצועים (ב)

 .צאצאיםכמו  צעצועיםילדים, 
 פי' הרד"ק ל' אור.. )תהלים עו ה( נאור (ג)
שלמה התפלל מהקב"ה שיודיע גם לגוים שהוא שוכן בבית . ולידע כי שמך נקרא על הבית, נכרים שם באו וכו' (ד)

ר ל א־ְוַגם ֶאליבואו להתפלל שם, כ"ש )מ"א ח( המקדש בכך שיענה לתפילותיהם אם  ְכִרי ֲאׁשֶ ָרֵאל הּוא ־ַהּנָ ָך ִיש ְ ֵמַעּמְ
ְמעּון ֶאת י ִיׁשְ ֶמָך ּכִ ָקה ְלַמַען ׁשְ ל ְוֶאת־ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחו  דו  ְמָך ַהּגָ ל ־ׁשִ ּלֵ טּוָיה ּוָבא ְוִהְתּפַ ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזר ֲעָך ַהּנְ

ִית ַהזֶּה ַאתָּ ־ֶאל רַהּבַ כ ל ֲאׁשֶ יָת ּכְ ָך ְוָעש ִ ְבּתֶ ן ׁשִ ַמִים ְמכו  ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ ל־ה ּתִ ְכִרי ְלַמַען ֵיְדעּון ּכָ י ־ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהּנָ ַעּמֵ
י־ָהָאֶרץ ֶאת ָרֵאל ָלַדַעת ּכִ ָך ִיש ְ ַעּמְ ֶמָך ְלִיְרָאה א ְתָך ּכְ ְמָך ִנְקָרא ַעל־ׁשְ ִניִתי־ׁשִ ר ּבָ ִית ַהזֶּה ֲאׁשֶ  .ַהּבַ
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מַ  ד. ש ָ ָאה. ְוָנַתץ ֶאתְוֵעָרה ָצר ַהְיסו  ִית ־ִני ׁשו   :)ויקרא יד מה(ַהּבָ
 שממה. האויב הרס וגילה עד היסוד.

ֵהיְכֵליֶהן.ֲח   ִביאּום ּבְ ָצר ֵהן. הֱֹ  מּוֵדי או 
 לקחו והביאו לבתי אליליהם. .דשהמקת מחמדי אוצרות בי

ה ַהּכ ֵהן ִית ־. ּוִפּנּו ֶאת(א)ִמְלאּו ְכֵרֵסיֶהן. ְוִצּוָ  :)ויקרא יד לו(ַהּבָ
 הקב"ה ציוה לפנות את בית המקדש מכליו:

ְכָכה.ַמ   ָכה. ֵחָמה ל א ׁשָ  ּדּוַע ִנּתָ
 למה נשפכה חמתו של מקום, ולא שככה.

ִית ־ַעל ַמה ָכה. ָלָאֶרץ ַהזּ את ְוַלּבָ ה. צּוֵרנּו ּכָ  :(דה"ב ז כא)זֶּה ָעש ָ
 

ׁשּו.ְמ   ם ִיְתַקּדָ ׁשּו. ְוׁשָ ם ּכ ֲהַני ִנּגְ  קו 
 

ֵעת  ִים ָרְגׁשוּ ְוֵהם ּכָ ן ּגו  ִית ־. ָנַסּבּו ַעל(ב)ָרְפסּו. ֲהמו   :)בראשית יט ד(ַהּבָ
 נאספו. רמסו.

ָנה. ַמהּבַ   ל ִהיא עו  ַגע.־ת קו  ְתְמהּו ּפֶ  ּתִ
 למה אתם תמהים על הצרה המגיעה לכם.

ְנָאה ִית (ג)ֵסֶמל ַהּקִ ּבָ  :)ויקרא יד לה(. ֲהֵבאֶתם ּוְכֶנַגע. ִנְרָאה ִלי ּבַ
 הבית כמו בטומאת הצרעת:ולכן נטמא 

. (ד)ִביַצתְר   ֵהיָכלו  ֵכן ּבְ ָלם ְמל א. ׁשו   עו 
 .ובכל זאת, צמצם אותה לתוך בית המקדש ם.שכינתו מלאה עול

ּו ָצָרה ִית  (ה)ֲהַתֲעש  א ֶאל־ַהּבָ ַח ל א. ָיבו  ר ּוִפּסֵ . ִעּוֵ  :)ש"ב ה ח(לו 
 :ן להם מקום במקדשולא יהלכו, אי אלילים, עיניים להם ולא יראו, רגליים להם

ת.ַע  ַי   ם. ְמָצאּוְנֶכם ָרעו  ַחּתֶ  ן ִהׁשְ
 

ִית  ת. ָנַתן ַלּבָ ה ִמְגָרעו  ׁש. ְוִהּנֵ ְקּדָ ל ַהּמִ  :)מ"א ו ו(ֻחּלַ
 השפלה וחורבן.

תָק   ֵ ׁש ִיְתַעׁשּ ת.(ו)דו  ֶמת ָלנּו ב ׁשֶ  . אֱֹ
 אמת, לנו בושת הפנים. ירחם.

ת. ְוַחטָּ  ְחּב ׁשֶ ַלח ּתַ א ֶאתאת ַאל ָישֶׁ ִיׁשְ ִית ־ת. ְוִחּטֵ  :)ויקרא יד נב(ַהּבָ
 רפואה למכותינו. ואל ישים עלינו כובד עוונותינו. ויכפר ויטהר את בית המקדש:

חּבְ   ְפּתָ ר ַהּנִ ָפה־. ּוַמֲעֶלה ַעל(ז)ָמקו   .(ח)ש ָ
 ועל שפת הנחל יעלו כל עצי מאכל. במים השאובים ממקור חדש.

                                                 
רּוָמה־ְוִיְקחוּ  הקב"ה כהן שנא' )שמות כה ב(. ןהכה (א) )סנהדרין דף ל"ט ע"א(, וכן בזבחים )דף ק"ב ע"א( כבוד גדול  ִלי ּתְ

 .ואני מסגירה אני חולטה ואני פוטרה אני כהןחלק לה הקב"ה למרים אותה שעה אמר 
 .התקבצו בהמוניהם )רד"ק שורשים(. רגשו (ב)
ת צלם, ופירש"י שנתנו שם להקניא לקב"ה, כ"ש בענין מנשה )מ"ב כא(  ת"י. )יחזקאל ח ג( סמל הקנאה (ג) ו  ה ַלֲעש  ִהְרּבָ

ִית ּבַ ה ּבַ ר ָעש ָ ָרה ֲאׁשֶ ֶסל ָהֲאׁשֵ ם ֶאת־ּפֶ ש ֶ ֵעיֵני ה' ְלַהְכִעיס ַוּיָ  .ָהַרע ּבְ
 .ְוָרַבְצּתָ ְוֵאין ַמֲחִריד שכינה, ל' )איוב יא יט(. רביצת (ד)
םְוִכעֲ  ל' )ש"א ו(. צרה (ה) ה ָצָרָתּה ּגַ ַעסַסּתָ  .־ּכַ
ת ָהלא ֱִֹהים. יתעשת (ו) ֵ  .)יונה א ו( ת"י יתרחם מן קדם ה' עלנא אּוַלי ִיְתַעׁשּ
הכ"ש )זכריה יג א( . במקור הנפתח (ז) את ּוְלִנּדָ ַלִים ְלַחּטָ ֵבי ְירּוׁשָ ִויד ּוְלי ׁשְ ח ְלֵבית ּדָ ר ִנְפּתָ ם ַההּוא ִיְהֶיה ָמקו  ּיו   .ּבַ
ר וגו' כ"ש )יחזקאל מז יב( . שפה ומעלה על (ח) יו ְיַבּכֵ ל־ֵעץ ַמֲאָכל וגו' ָלֳחָדׁשָ ָפתו  ִמזֶּה ּוִמזֶּה ּכָ ַחל ַיֲעֶלה ַעל־ש ְ ְוַעל־ַהּנַ

 .ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה
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יו. ְוָעֶלה ִלְתר ר ָלֳחָדׁשָ ִיתְמַבּכֵ ן ַהּבָ ַחת ִמְפּתַ  :)יחזקאל מז א( (א)ּוָפה. ִמּתַ
 ומקור זה ייפתח תחת סף ההיכל: המניבים פירות חדשים מדי חודש. ועליהם לרפואה.

ִביָבּה.ֲח   ֵקד ׁשְ מּור מו  ל ִעיר ַהֲחֵרָבה. ּתְ  מו 
 ובמקום השריפה שהדלקת בה.

ּה. ֶאל ְהֶיה־ּבָ ד ּתִ ְבָבּה. ְלָכבו  ַמת ֵאׁש סו  ִית דְּ ־חו   :)מ"א ח ו(ִביר ַהּבָ
 ובקודש הקודשים: וכבודך ישכון בה. סבב אותה בחומת אש.

י.ְז   יְתָך ַמְלּכִ  ֵרה ְוַהֲעֵבר ֻטְמָאה. ִמּבֵ
 פזר

ִית  יִתי ַהּבָ ּנִ ִכי. ּפִ ף. ְוִתְקָרא ָאנ  ֲחלו  ִליל ּתַ ִליל ּכָ  :)בראשית כד לא(אֱֹ
 סילקתי כל טומאה מבית המקדש: תחליף ותעביר.

ַני.דֵּ ַק   ַני. ְוָתׁשּוב ִלְמלו  ית ְמעו   ׁש ּבֵ
 

א ֶאל ד ְיָי. ּבָ ה ְכבו  ַני. ְוִהּנֵ צּו ִלְגיו  ִית ־ְוִנְקּבְ  :)יחזקאל מג ד(ַהּבָ
 
 

(, Spira / Spire / Speyerבקהילות שפירא ) תתנ"ובן רבנו יהודה ז"ל על גזירת  קלונימוסלרבנו מ 

 (.Mayence / Mainz / Moguntia( ומגנצא )Vormatia / Wormsוורמיישא )

ְזַלי. ר נו  י ַמִים ְוֵעיַני ְמקו  ן ר אׁשִ  ִמי ִיּתֵ
 

ל ה ּכָ ַתי ְוֵליַלי.־ְוֶאְבּכֶ  ְימו 
 

י ְקָהַלי.־ֶאת יׁשֵ ָלַלי. ִויׁשִ י ְועו   ַחְלֵלי ַטּפַ
 וזקני הקהילות. וילדיי.

י ְוַאְלַלי. י ַוֲאבו  ם ֲענּו או   ְוַאּתֶ
 

ֶכה ַרב ְוֶהֶרב.  ּוְבכּו ּבֶ
 והרבה.

ָחֶרב: י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ַעל ּבֵ
 

ִכים ֵדה בו  י ש ְ ְדַמע ֵעיִני ְוֵאְלָכה־ּלִ  .(ב)ְוָדמ ַע ּתִ
 

בּוִכים. י ָמֵרי ֵלָבב ַהּנְ ה ִעּמִ  ַוֲאַבּכֶ
 

ים. ת ִויָלִדים ָהַרּכִ פו  ת ַהּיָ תּולו   ַעל ּבְ
 

ִכים.ִסְפֵריֶהם ִנְכָרִכים ְוָלֶטַבח נִ בְּ   ְמׁשָ
 

                                                 
ן ַעל־סף השער כ"ש )ש"א ה ה( . מפתן הבית (א) גו  ית־ּדָ ִאים ּבֵ ן ְוָכל־ַהּבָ ן ל א־ִיְדְרכּו כ ֲהֵני ָדגו  דַעל־ּכֵ ּדו  ַאׁשְ ן ּבְ גו  ן ּדָ  .ִמְפּתַ
מקום רחוק מבית הקברות שמושיבין שם המיטה של מת ומתוועדין ובוכין  )אהלות פי"ח מ"ד(. פי' הרע"ב שדה בוכים (ב)

 שם.
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ִניִנים יִרים ּוְנָפִכים. (א)ָאְדמּו ֶעֶצם ִמּפְ  ַסּפִ
 

ָלִכים. ים ְוִנׁשְ ׁשִ ת ְנדו  מו  ִטיט חּוצו   ּכְ
 

ָקֵרב.  סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמו  ִמּלְ
 סורו ולא תתקרבו לטמאים אלה. –סורו טמאים, אל תתקרבו. ד"א האויבים אומרים זה לזה  –אויבינו קוראים לנו 

ָחֶרב: ַעל י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ּבֵ
 

ְמָעה ְוֵאיִליָלה ְוָאנּוָדה  .(ב)ְוֵתַרד ֵעיִני ּדִ
 ואהנהן ראשי )דרך צער(.

יָדה. ק ֶאְקָרא ְלַהְסּפִ ר ש ַ  ְוִלְבִכי ְוַלֲחג 
 

ָהב ֲחמּוָדה. ז ְיָקָרה ּוִמזָּ  ִמּפָ
 כינויים לתורה

בו   ִניָמה ּכְ ה ּפְ בּוּדָ הּכְ ֵלי ֶחְמּדָ ל־ּכְ  .(ג)ד ּכָ
 כינויים לתורה

כּוָלה ְוַגְלמּוָדה.  ְרִאיִתיָה ְקרּוָעה ׁשְ
 כמו אישה שמתו בניה ובעלה.

ָדה. ָנה ְוָהַאּגָ ׁשְ ְקָרא ְוַהּמִ ָרה ְוַהּמִ  ַהּתו 
 

יָדה. ְננּו ז את ְלַהּגִ נּו ְוקו   עֱֹ
 

ָרה ְוַתְלִמי ְמָדּה.ֵאי תו   ד ְוַהּלו 
 איה

קו   ב, ָחֵרב.ֲהל א ַהּמָ ׁשֵ  ם ֵמֵאין יו 
 

ָחֶרב: י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ַעל ּבֵ
 

יָרה ַמע ְלַהּגִ לּו ַמִים ּדֶ י ִיזְּ  .(ד)ְוַעְפַעּפַ
 כמים הניגרים.

יָרה. ּפִ ֵנן ַמר ַעל ֲהרּוֵגי ַאׁשְ  ַוֲאקו 
 

ַע ֻהְקָרה. ם ַמְרּגו  יו  ָנה בו  ּבְ מו  ׁשְ ִני ּבִ ֵ ׁשּ  ּבַ
 אייר, בשמונה בחודש, ביום מנוחה )שבת( קרה הדבר.בחודש 

ַעי ַעי ִלְרגו   ֶנְחְלפּו ְלַהְבִעיָרה. (ה)ַמְרּגו 
 מנוחתי הפכה לבהלה, ולבער הכל.

                                                 
. אבנים נפך ספיר. ת"י חיזו, פי' מראיהם היה יותר אדום )יפה( מפנינים וכו'עצם )איכה ד ז(.  אדמו עצם מפנינים (א)

יר ְוָיֲהל ם"ש )שמות כח יח( יקרות כ ֶפְך ַסּפִ  .נ 
א ָלנּוד־לו  ּוְלַנֲחמו  ל' )איוב ב יא( . ואנודה (ב) ו ָלבו  ֲעדּו ַיְחּדָ ּוָ  .ַוּיִ
ה (ג) ֵלי ֶחְמּדָ ל־ּכְ ה. אולי צ"ל )נחום ב י( ּכָ ִלי ֶחְמּדָ  .ּכ ל ּכְ
ָרה. ל' )איכה א ד( להגירה (ד) ַמִים מֻ , )מיכה א ד( ֵעיִני ִנּגְ ָרדּכְ מו  ִרים ּבְ  .ּגָ
ם. ל' )ישעיה נא טו( לרגועי (ה)  בחילוף אותיות.גוער ת"י דנזף בימא, פי' הרד"ק כמו  ר ַגע ַהּיָ
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י ֲהָדָרה יׁשֵ חּוֵרי ֶחֶמד ִויׁשִ  .(א)ֶנֶהְרגּו ּבַ
 

ִלימוּ  ם ִהׁשְ ָרא. (ב)ֶנֶאְספּו ַיַחד, ַנְפׁשָ מו   ּבְ
 מסרו נפשם, ביראתם את השם.

ְגבּוָרה. (ג)ַעל ִיחּוד ם ַהְמֻיָחד ִיֲחדּו ּבִ  ׁשֵ
 

י ְדָברו  ְלַמֲהָרה. ּב ֵרי כ ַח ע ש ֵ  ּגִ
 

ָרה ַהם ֲעש ָ ּלָ  :(ד)ְוכ ֲהַני ַוֲעָלַמי ִנְגָועּו ּכֻ
 כולם

יָרה. י ְיֵלל ַאְחּבִ ִני ְוָעְצּבִ  ּוְבַמר ְיגו 
 אחבר יללות.

ָזכְ  ם ּבְ ת ַהּק ֶדׁש ֲהִריָגָתם ַהּיו   ָרה.ְקִהּלו 
 

חּוָנה ּוְבחּוָרה. א ּבְ ְרָמְיש ָ  ְקַהל וו 
 

י ָטֳהָרה. ֵני ֶאֶרץ ּוְנִקּיֵ או   ּגְ
 

ֲעַמִים ָרא. (ה)ּפַ מו  ם ַהְמֻיָחד ּבְ ׁשּו ׁשֵ  ִקּדְ
 

ח ֶדׁש ִזיו ה ּבְ ל ׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעש ְ  ְלַטֲהָרה. (ו)ּבְ
 אייר

ְרָרה. ְקִריַאת ַהּלֵל ְלׁשו  י ּבִ ִליׁשִ ְ  ּוַבח ֶדׁש ַהׁשּ
 ש חודש סיון, זמן שירת ההלל.ברא

ַאֲהָבה ְקׁשּוָרה. ם ּבְ ִלימּו ַנְפׁשָ  ִהׁשְ
 מסרו את נפשם, הקשורה לה' באהבה.

ָרה ְ ְבִכי ְיֵליל ְלַחׁשּ  .(ז)ָאִהיָמה ֲעֵליֶהם ּבִ
 להרבות. איאנח

ָרה: ם ְלַעּטְ לּוֵלי ֶכֶתר ַעל ר אׁשָ  ּכְ
 מוכתרים בכתר תורה

ְנצָ  יֵרי ְקַהל ַמּגֶ  א ַהֲהדּוָרה.ְוַעל ַאּדִ
 

                                                 
ֵני ָזֵקן. ל' )ויקרא יט לב( ישישי הדרה (א)  .ְוָהַדְרּתָ ּפְ
רו לר' שמעון ללמדו . פי' מסרו נפשם, ל' )ב"מ דף פ"ה ע"א( אשלמיה לר' שמעון בן איסי, פירש"י מסנפשם השלימו (ב)

 תורה.
 .ויחוד. אולי צ"ל על יחוד (ג)
בספר גזירות צרפת ואשכנז . עשרה. רק עשרה נהרגו מקהל אשפירה והשאר ניצלו. עשרהכולם. . ב כג ו()ש" כולהם (ד)

)עמ' צד( על גזירת אשפירא, ויהרגו מהם י"א נפשות ומהם התחילה הגזירה לקיים מה שנא' וממקדשי תחלו, ויהי 
 כשמוע ההגמון יוחן, ויבוא בחיל גדול, ויעזור הקהל בכל לב, והכניסם בחדרים ויצילם מידם.

 בספר גזירות אשכנז וצרפת )עמ' צז( וקהל גרמייזא פעם שנית. .פעמים (ה)
ִני  (ו) ֵ ח ֶדׁש ִזיו הּוא ַהח ֶדׁש ַהׁשּ מ' צו( ויהי . בספר גזירות אשכנז וצרפת )עבעשרים ושלושה לחודש זיו )מ"א ו א(.ּבְ

 בכ"ג באייר וכו'.
ַרת־ַמִים. להרבות ל' )ש"ב כב יב( לחשרה (ז)  פי' מים רבים. ַחׁשְ
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ָרה. ּבְ ת ְלִהְתּגַ ִרים ַקּלּו ֵמֲאָריו  ׁשָ  ִמּנְ
 והתגברו כמו אריות.

ָרא. ם ַהּנו  ם ַעל ִיחּוד ׁשֵ ִלימּו ַנְפׁשָ  ִהׁשְ
 

ֶנֶפׁש ָמָרה. ֶבר ֶאְזַעק ּבְ  ַוֲעֵליֶהם ַזֲעַקת ׁשֶ
 

ם ֻעְרָעָרה. ַהּיו  ָדם ּכְ י ְיסו  ׁשַ ֵני ִמְקּדָ  ַעל ׁשְ
 חרב.

ת י ְוַעל ָחְרבו  ׁשַ ָרה. (א)ְמַעט ִמְקּדָ י ַהּתו   ּוִמְדְרׁשֵ
 

י ִליׁשִ ְ ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ ְ ח ֶדׁש ַהׁשּ ן ּוְמֵאָרה (ב)ּבַ ַסף ְלַדֲאבו   .(ג)נו 
 וקללה. בג' סיוון

ן ְוָצָרה. ְך ְלָיגו  ר ֶנְהּפַ  ַהח ֶדׁש ֲאׁשֶ
 

ָרה. ְ י ְלִהְתַאׁשּ ְרּתִ ּבַ ת ש ִ ן ּדָ ם ַמּתַ יו   ּבְ
 קיוויתי

ם ְנִתינָ  מו  ֵכן ָאז ָחְזָרה.ּוְביו   ָתּה ּכְ
 

ָרּה. ם ְמדו  ם ִלְמקו  רו  ּה ַלּמָ  ָעְלָתה ּלָ
 

ָקהּ  יָקּה ְוַנְרּתֵ ְקָרּה. (ד)ִעם ּתֵ ּה ְוחו  ְרׁשָ  ְוַהּדו 
 

ָרה: מו  ְבאו  ן ּכְ ִאיׁשו  ֶניָה ּבְ ְמֶדיָה ְוׁשו   לו 
 לילה ויום:

ָרה ד ַמר ְלָקׁשְ ימּו ָנא ַעל ְלַבְבֶכם ִמְסּפֵ  .(ה)ש ִ
 

ָרהכִּ  ל ּוְלִהְתַעּפְ קּוָלה ֲהִריָגָתם ְלִהְתַאּבֵ  .(ו)י ׁשְ
 

יָרה ית לא ֱֵֹהינּו, ָהאּוָלם ְוַהּבִ ֵרַפת ּבֵ ש ְ  .(ז)ּכִ
 

ֶבר ְוַתְבֵעָרה. ֵעד ׁשֶ ִסיף מו   ְוִכי ֵאין ְלהו 
 

                                                 
ׁש ְמַעט. בתי כנסת, כ"ש )יחזקאל יא טז( מעט מקדשיי (א) ודרשו )מגילה דף כ"ט ע"א( אלו בתי  ָוֶאִהי ָלֶהם ְלִמְקּדָ

 כנסיות.
ת )עמ' צט( ויהי ביום ג' בירח סיון, יום שאמר משה היו נכונים בספר גזירות אשכנז וצרפ. בחודש השלישי בשלישי (ב)

 .לשלושת ימים נפלה עטרת ישראל וכו'
ע. קללה כמו )משלי ג לג( מארה (ג) ֵבית ָרׁשָ  .ְמֵאַרת ה' ּבְ
 . במגילה )דף כ"ו ע"ב( ותיק של ס"ת ונרתיק של תפילין, ופירש"י תיק נופל על דבר ארוך ונרתיק עלתיקה ונרתקה (ד)

 דבר קצר.
 .קושרים מספד. ל' )פתיחתא דא"ר אות כ"ד( אמר הקב"ה למלאכים מה לכם מספד מר לקשרה (ה)
 .וישנים בארץ ומתעפרין בעפר (א"ר פר' ג'. ל' )ולהתעפרה (ו)
. חדר לפני ההיכל )מידות האולם. בר"ה )דף י"ח ע"ב( שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית לאהינו. כשריפת בית לאהינו (ז)

 . בית המקדש, כמו בפסחים )פ"ג מ"ח( שורפו לפני הבירה מעצי המערכה.הבירהף פ"ג(. סו



 180 לשחרית של תשעה באבקינות 

ים זּוָלִתי ְלַאֲחָרה  .(א)ְוֵאין ְלַהְקּדִ
 

ְרָרה ם ִלְוָיִתי ֲאעו  ן ַהּיו  ַחת ּכֵ  .(ב)ּתַ
 יללתי

ֶנֶפׁש ָמָרה. ה ּבְ ָדה ְוֵאיִליָלה ְוֶאְבּכֶ  ְוֶאְסּפְ
 

ְבָדה ִמּב ֶקר ְוַעד ָעֶרב.  ְוַאְנָחִתי ּכָ
 

ָחֶרב: י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ַעל ּבֵ
 
 

ושמו חתום  (Colonia / Cologne / Kölnבקהילת קולוניא )תתק"ז ז"ל על גזירת  יואל הלוילרבנו מא 

 .בתים הראשונים כמסומןבראש ה

הִי   ּיָ ִליׁשִ ת ׁשְ ם ְוָאבו  לו  יּון ַמר ַמְלֲאֵכי ׁשָ  .(ג)ְבּכְ
 ושלושה אבות.

ק ְוִהְלכּו אַ ְו   ֲעָטָיה. (ד)טִחְגרּו ש ַ ָאֵבל ּבַ  ּכְ
 בעטיפה. לאט

ְתָיהא   ֵמן ִקְראּו ְוִאְמרּו ְלֶבן ּבִ  .(ה)ו 
 אומן ובן בתיה כינויים למשה רבנו

ְלָיהִמי ָנַטׁש עֲ ְל   ֶאֶרץ ַמְאּפֵ י ַהּצ אן ּבְ  .(ו)ִנּיֵ
 חושך.

ם ְו  ן ִל  ֵה   ד ִנֲהָלם ּוָ ה.ָי  ר ְוִצּיָ ֶרְך ִמְדּבָ  ּדֶ
 בידו

ָיה. ַיד ָזִרים, ְוַיד ְיָי הו   ֵאיָכה ָנְפָלה ּבְ
 מכה.

פֵ  אָוה ְוַהּיְ ְסֻגּלַת ְמָלִכים ַהּנָ ה.ה־ּבִ  ִפּיָ
 כינויים לקהילת קולוניא

ְנָיא, ַקלַּ  לו  ת קו  יּבַ שׁ  (ז)ִני ֵמר אׁשִ ה.(ח)ֵמרו  ֲערּוִרּיָ י ָעַלי ׁשַ  , ְוַנְפׁשִ
 כבד עלי ראשי מחמת ששתיתי מים מרים, ונפשי מטורפת.

                                                 
 . כ"ש )מגילה דף ה' ע"א( אקדומי פורענותא לא מקדמי.ואין להקדים זולתי לאחרה (א)
 בפירש"י )דה"ב לה כה( בתשעה באב מזכירים קינות על ההרוגים בגזירות שאירעו בימינו. .היום תחת כן (ב)
ת שלישיהוְ  (ג) ת שלישיהג' אבות. ד"א  .ָאבו   , אבות ישראל, אומה שלישיה של כהנים לוים וישראלים.ַוֲאבו 
ְך ַאטל' )מ"א כא כז(  .והלכו אט (ד)  .ַוְיַהּלֵ
א ָהא ֵמן ֶאת־ַהּי ֵנקכינוי למשה רבנו שנא' )במדבר יא יב(  .אומן (ה) ָ ר ִיש ּ ֲאׁשֶ ה"א ד . כינוי למשה רבנו שנא' )דבן בתיה. ּכַ

ְרע ה יח(  ְתָיה ַבת־ּפַ  והיא שגידלה את משה )מגילה דף י"ג ע"א(.ּבִ
ְלָיהל' )ירמיה ב לא(  .בארץ מאפליה (ו) ָרֵאל ִאם ֶאֶרץ ַמְאּפֵ ר ָהִייִתי ְלִיש ְ  .ֲהִמְדּבָ
 פי' הרע"ב ראשי כבד עלי כאדם שהוא עייף. )סנהדרין פ"ו מ"ה(. מראשי )פי' קל איני(קלני  (ז)
 מילה זו נראית מיותרת ובגולדשמידט איננה. .מרוש (ח)
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 שתי שורות הבאות הושמטו בכמה ספרים מפני דרכי שלום

ַמִים ַהְמָאְרִרים וּ ָרצּו ְלַטנְּ   .(א)היָּ ִר סְ ָפם ּבְ
 להטבילם במים "הקדושים" שלהם.

ׁש אֶ  ה.ִלְדרו  ָדה ָנְכִרּיָ ִתים ֶאל ֲעבו   ל ַהּמֵ
 )ישו(

ַחר ָיּה. ִציאּו ַהְמַקּלֵל, ְוַיֲעק ב ּבָ  ְוָנמּו הו 
 , ובכל זאת זרע יעקב בחר בקב"ה."הוציאו להורג אותם יהודים המקללים אלהינו" –ואמרו 

ה. ְבִכּיָ ְך ֵיֵלְך ּוָבכ ה ּבִ ה ְמָזְרָזם ָהלו   ְוַהְמֻמּנֶ
 וראש היהודים

י ַעד ְקנּוָיה.ְוָנם חֲ  נּו ְלַחּיֵ ק ְוַנְפׁשֵ  ַזק ְוִנְתַחזַּ
 ואמר

ָעה ַקּלָה ְטַרְקִלין מּוָכִנים ה. (ב)ְלׁשָ ֵני ֲעִלּיָ ֵבית ּבְ  ּבְ
 ניכנס מוכנים לחיי העולם הבא עם הצדיקים.

ה. ִלימּו ֶנֶפׁש ּוְגִוּיָ ַטְעָמם ְוִהׁשְ ְמָעם ָעְמדּו ּבְ ׁשָ  ּבְ
 ומסרו נפשם וגופם. בדעתם

הְוקָ  ְצִדּיָ ִמים ּבִ  .(ג)ָרא ִאיׁש ֶחְרִמי ֵצא ִאיׁש ַהּדָ
 אויבי

 .(ד)ְוָנֲעצּו ָבם ֶחֶרב ְולּוְנִכּיָא
 וחנית.

ִדיָנה ק ַנְפׁשו  ּבְ ְדּבַ ה. ,(ה)ַוּתִ ת־ֵלָאה ָהִעְבִרּיָ  ּבַ
 ובני ישראל, בני לאה, דבקו בהקב"ה, בדתם ובדינם, ולא עברו על הדין, אלא קידשו שם שמים.

נֵ  ְנִהי ְוִנְהָיה.ְויו  ק ָאִביו ּבִ ֵדי ִאּמו  ָנׁשַ  ק ׁשְ
 

ִרּיָה ֲעֵקַדת מו  ׁש ֶאת־ר אׁשו  ּכַ  .(ו)ְוִקּדַ
 והקדיש אותו לקרבן

ֶניהָ  ה ָהֵאם ּפָ ה. (ז)ְוָכְבׁשָ ְרִאּיָ ֶלד ּבִ ת ַהּיֶ מו  ת ּבְ  ֵמְראו 
 והסתירה

י ָיּה.־ִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל־ּכִ ָנּה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלחֱֹ  ּבְ
 

ְלָיה. ר ְוׁשִ עּו ְוָיָצא ֻעּבָ ּקְ ת ּבִ  ְוָהרו 
 ונשים בהריון

                                                 
ְבַאׁש ָהָאֶרץ ת"א ולא סרי, )שמות ח י( ְול א ִהְבִאיׁש ל' )שמות טז כד(  .וסריה (א) ת"י וסריית ארעה, ובת"י )על שמות ַוּתִ

פירש"י  סריא מ ל( ויהב תמן מיין חיין לקידוש ולא פסקין ולא סריין כל יומיא, ובגיטין )דף נ"ו סוע"א( ואייתי מידי
עמו, ובב"ר )פר' א'( במקום הביבים  וסריתודבר מסריח, ובילקו"ש תולדות למה יצא עשו ראשון כדי שיצא הוא 

 .הסריותובמקום האשפה ובמקום 
כדתנן )אבות פ"ד( העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור  .לשעה קלה טרקלין מוכנים (ב)

 רקלין, אבל אתם תקנו את עולמכם ברגע אחד ותהיו מוכנים להיכנס לטרקלין.כדי שתיכנס לט
לפי הנראה, האויב קרא כן לעבר הממונה ראש היהודים, שהיה מזרזם לקדש שם שמים, וקרא  .וקרא איש חרמי וכו' (ג)

ה( . ל' )במדבר לה כבבצדיה, על כך שהוא מונע מאחיו היהודים להמיר דתם ולהינצל. איש הדמיםלו  ל א ְצִדּיָ  .ּבְ
 רומח או חנית, כמו בסנהדרין )דף י"ד ע"א( נעצו בו ג' מאות לונכיאות )לפי גרסת הערוך(. .לונכיא (ד)
ִדיָנהּ אולי יש לנקדו  .בדינה (ה)  , במפיק ה"א.ּבְ
 לפני ה'. בס' גזירות צרפת ואשכנז עמ' מה, בני בני פשוט צוארך לפני אביך, ואקריב אותך קרבן .כעקדת מוריה (ו)
 .כבשו פניהם בקרקעהסתירה פניה, ל' חז"ל הוא כמו )סנהדרין דף י"ט ע"ב(  .וכבשה האם פניה (ז)
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רּוָיה ִנְקַרת ַהּצּור ּכְ ים ּבְ  .(א)ּוְקָברּום ַחּיִ
 .רים שחפרו בין סדקי הסלעחוֹּ בְ 

ָפרּור ְוַחּיָה ִיּסּוִרים ּבְ ּנּו ּבְ רּו ִמּמֶ  .(ב)ְוַגם ִיּסְ
 והשליכו אותם לסירים רותחים, וכן לחיות רעות.

ה.ּוְקָלע ד ֶנֶפׁש ַחּיָ עו  ים ּבְ ַפּנִ או   ּום ּבָ
 קשרום באופני רכביהם

ְמִרי ּוְבִמְרָיה. ְרנּו ָבְך ּבִ ּקַ ַאְתנּו ְול א ׁשִ  ְוָכל־ז את ּבָ
 ולא מרדנו בך.

ּיָה ָכל־ּתּוׁשִ ְענּו ּבְ יק ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשַ ה ַצּדִ  .(ג)ְוַאּתָ
 בכל דבר תורה.

ֶזה וְ  ל חו  ַמְענּו ְלקו  י ל א ׁשָ  ִיְרְמָיה.ּכִ
 נביאים

ן ָהָיה. ַתר ָלנּו ּכֵ ר ּפָ ֲאׁשֶ  ַוְיִהי ּכַ
 

י ָלְקתָ  ה לא ֱִֹהים ַעד ָמַתי, ּכִ ִכְפַלִיםְוַעּתָ ה. (ד)ה ּבְ  ס ֲעָרה ֲעִנּיָ
 

ֵרב. ד ב או  ר ָהָיה ּכְ ֵיב ֲאׁשֶ ּפ ט ֵמאו   ֵיֶרא ְיָי ְוִיׁשְ
 

ָחרֶ  י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ב:ַעל ּבֵ
 
 

 מב 

ת. ֵהם ְנִהימו  י נו  ה ְוִלּבִ ִכּיָ  ַעל ֵאּלֶה ֲאִני בו 
 

ת. ְננ ות ְוֶאל ַהֲחָכמו   ְוֶאְקָרא ַלְמקו 
 

ּלָם ִלי ְוֶאְלָיה ּכֻ ת. (ה)אֱֹ מו   הו 
 

ת. ִבי ְלַדּמו  ב ְלַמְכאו   ֲהֵיׁש ַמְכאו 
 

ל ּכֶ ׁשַ ת־ִמחּוץ ּתְ  .(ו)ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאימו 
 תהרוג

ת.ֲחָלַלי ַחְלֵלי  ים ַוֲערּוּמו   ֶחֶרב מּוָטִלים ֲערּוּמִ
 

                                                 
ִנְקַרת ַהּצּורל' )שמות לג כב(  .בנקרת הצור (א) יָך ּבְ ְמּתִ י. חפורה, כמו )שמות כא לג( ויהרכ. ְוש ַ  .ִאיׁש ּב ר ִיְכֶרה־ּכִ
 צרפת ואשכנז עמ' מו, ויסרום האויבים בייסורים גדולים. בס' גזירות .וגם יסרו ממנו יסורים (ב)
ָכלל' )משלי יח א(  .בכל תושיה (ג) ה־ּבְ ּיָ ע ּתּוׁשִ ּלָ  , פי' בכל דבר חכמה יתבלבל )רלב"ג(.ִיְתּגַ
ה , אלא שכן דרך הנביא לומר )ירמיה יב א( ואתה צדיק. אם כן איך אמר לעיל כי לקתה בכפלים (ד) יק ַאּתָ יה' ַצּדִ  ּכִ

ר א ָתךְ  ִטים ֲאַדּבֵ ּפָ , פירש"י כשאתווכח עמך ידעתי כי תצדק בדבריך אך חפץ אני לדבר משפטים ָאִריב ֵאֶליָך ַאְך ִמׁשְ
 אותך להודיעני דרכך.

ן. אולי צ"ל כולם (ה) ּלָ  .ּכֻ
ל־ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה. כ"ש )דברים לב כה( מחוץ תשכל חרב וכו' (ו) ּכֶ ׁשַ  .ִמחּוץ ּתְ
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ּסּוָחה ת ֶאֶרץ  (א)ִנְבָלָתם ּכַ ת.ְוַלבְּ ְלַחּיַ  ֵהמו 
 גופותיהם מושלכות כמו דבר מאוס והפקר לחיה ולבהמה.

ת. יָבה, ֲעָלִמים ַוֲעָלמו  ֵנק ִעם ִאיׁש ש ֵ  יו 
 

ִעים ת. (ב)ְמַתְעּתְ ִלּמו  ים ּכְ ַני ּוַמְרּבִ מו  מו   ּבָ
 תלוצצים בהםמחרפיי מ

ת.  ֵאי לא ֱֵֹהימו  ָאְמרּו, צּור ָחָסיּו בו  ַעד מו 
 איה אלהיהם, בו הם בוטחים עד המוות. –ואומרים 

ת. מו  יַע ְוַיֲחִזיר ְנׁשָ ׁשִ א ְויו   ָיבו 
 

ת א ֲאֻלּמו  ש ֵ ָך נו   .(ג)ֲחִסין ָיּה ִמי ָכמו 
 הסובל ושותק. ה' החזק,

ר  ק ְול א ַתְחּגו  ה ְוִתְתַאּפַ ׁשֶ חֱֹ ת.ּתֶ  ֵחמו 
 אתה שותק ומתאפק, ואינך חוגר חרבך בכעס.

ר ֵאַלי ַמְלִעיַגי ִאם מו  אֱֹ  .(ד)לא ֱִֹהים הּוא ָיֵרב־ּבֶ
 יריב ריבם. –על האויב האומר בלעג 

ָחֶרב: י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ַעל ּבֵ
 

ֵרר. ְך ְלֵאֶבל ְמׁשו  י ֶנְהּפַ ִים ּכִ  ֵעיִני ֵעיִני י ְרָדה ּמַ
 

ָהֵפג ּוְלָקֵרר. ִכים ִמּלְ ל ּבו   ְוֻעָגִבי ְלקו 
 ללא הפוגה וללא הרגעה.

ֵרר  .(ה)ִמי ָינּוד ִלי ְוֵאין ַמֲחִזיק ְלִהְתעו 
 מי ינחמני, אף אחד אינו מתעורר להחזיק בידי ולתמוך בי.

ֵרר י ָיְצָאה ְוַסַער ִמְתּגו   .(ו)ֵחָמה ּבִ
 וסערה חונה עלי. חמת ה' יצאה נגדי,

ֵרר.ֲאָכלַ  ר ַהּצו   ִני ֲהָמַמִני ַהּצַ
 שבר אותי

ֵרר ּוְמָפֵרר ַתי זו  ר ַעְצמו  ּבַ  .(ז)ׁשִ
 

                                                 
ס)ישעיה ה כה(. כמו דבר מאוס ל' )איכה ג נא( לתם כסוחה נב (א)  .ְסִחי ּוָמאו 
 .(לעב. מלעיגים ומתלוצצים )רד"ק שורש מתעתעים (ב)
ֵאִלים ה' . כ"ש בגיטין )דף נ"ו ע"ב( נושא אלומות (ג)  .מי כמוכה באילמיםִמי־ָכמ ָכה ּבָ
להמית את גדעון על שנתץ את מזבח הבעל וכרת את מו שאמר אבי גדעון לאנשי העיר שרצו . כאם לאהים הוא ירב (ד)

י ָנַתץ ֶאת הּוא ָיֶרב ִהים־לא ֱִֹאם (שופטים ו לא) האשירה חו  ־לו  ּכִ  .ִמְזּבְ
ואין מחזיק . , וא"ע פי' מי יקונן עלייך)ישעיה נא יט(. פי' במצודה מי הוא אשר ינודד בראשו עליך לנחמךִמי ָינּוד ָלְך  (ה)

ָיָדהּ א יח( . ל' )ישעיה נלהתעורר  .ְוֵאין ַמֲחִזיק ּבְ
 .נה ודרו)ירמיה ל כג(. פירש"י ח וסער מתגורר (ו)
הָ . ממעך ל' )איוב לט טו( זורר (ז) ֶדה ְתדּוׁשֶ ָ ת ַהש ּ זּוֶרָה ְוַחּיַ י־ֶרֶגל ּתְ ח ּכִ ּכַ ׁשְ . ל' )פסחים פ"ב מ"א( אף מפרר ומפרר. ַוּתִ

 וזורה לרוח או מטיל לים.
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ּבּור ְוַהׁשּ ֶרר־ִסּלָה ָכל יַרי ַהּטַ  .(א)ַאּבִ
ְרֵרְך ַאַגן ַהַסַהר. –רמס כל גיבורי, עליהם נאמר   )שיר ז ג( ׁשָּ

ֵרר ֵאין ַמְתִעיל ּוְמזו  ה ּבְ ִתי ֲאנּוׁשָ  .(ב)ַמּכָ
 .רופא וחובש

ר ה ּוָמזו   ֵאין ְלָבֵרר. (ג)ְרִטּיָ
 לא ניתן לבחור, כי לא נמצאו.

י ֲאָמֵרר. עּו ֶמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ  ַעל ּכֵ
 חדלו ממני, תנו לי להתמרמר.

ִיי ְלָצֵרב. ְמָעִתי ַעל ֶלחֱֹ ִכי ּדִ ּבֶ  ּבַ
 וכשאני בוכה, דמעתי צורבת את לחיי.

י ָנפְ  ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ ָחֶרב:ַעל ּבֵ  לּו ּבֶ
 
 

והיא מיוסדת על גזירת פפד"מ הראשונה  לר' יהודה בן רבנו משה הכהןהקינה הזאת יחסוה מג 

 בשנת א' לאלף הששי בי"ג סיון

ֵנן ֵנן ָמָרה ְוֶאְלָיה (ד)ְוֶאְתאו   .(ה)ַוֲאקו 
 וקינה.

 ְוֶאְזַעק ֵהיָדד ֵהיֵלל ְנִהי ְוִנְהָיה.
 קריאות צער

ֶבר  ָהָיה.ָחָמס ְוׁש ד ַעל ׁשֶ  ׁשֶ
 

ְכַרְך  ְרט ּבִ ּוְר קְ ַרנְ ]פ ְ ְוַרְנְקבו  ְלָיה.פ   ט[ ֶאֶרץ ַמְאּפֵ
 

ּיָה י ִלְבִריַאת ְנׁשִ ִ ׁשּ ִ ית ָהֶאֶלף ַהׁשּ ֵראׁשִ  .(ו)ּבְ
 

בּוָיה ם ׁשְ ת ָמרו  ר ְלֶיַרח ּדָ ה ָעש ָ ל ׁשָ ׁשְ  .(ז)ּבִ
 לחודש סיון.

נּוָיה. ל ֶנֶהְרָסה ַהּבְ י ְמֻקּלָ ִ ׁשּ ם ׁשִ  יו 
 

חּוָיה. (ח)ּוְפָרצּוהָ  ְוָארּוהָ  ֵדר ַהּדְ  ּגָ
 ליקטו את הפירות, פרצו את הגדר, ואף הפילו אותה.

                                                 
ַהר. שורר וטבור א' עליהם )שיר ז ג( . סנהדרין שנהשורר (א) ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגַ ( והוא משל שרראחד הם )רד"ק שורש ׁשָ

 לחכמי סנהדרין כ"ש )סנהדרין דף ל"ז ע"א( שררך אלו סנהדרין ולמה נקראו שררך לפי שהיא יושבת בטבורו של עולם.
ה (ב) ִתי ֲאנּוׁשָ ת"י אסו לא  ּוְתָעָלה ֵאין ָלךְ . ל' )ירמיה מו יא( מתעיל ה.י תקיפא, פי' חזקת)ירמיה טו יח(. ת"י ומח ּוַמּכָ

ׁשּו . ממלאכת הרפואה כ"ש )ישעיה א ו( מזורר סלקת ליך. והוא פיזור אבקת סממני תחבושת כמו ל א ז רּו ְול א ֻחּבָ
 שפירש"י.

 .ה )רש"י ירמיה ל יג(רפוא .מזורמחזירין רטיה במקדש אבל לא במדינה.  עירובין פ"ו מי"ג(. תחבושת ל' )רטיה (ג)
ֵנן ל' )איכה ל לט(. ואתאונן (ד) ְתאו   .ַמה־ּיִ
ְבתּוָלה ל' )יואל א ח(. ואליה (ה) ִלי ּכִ  .אֱֹ
 תבל )ויקרא רבה פר' כ"ט(. נשיה. מז' שמות הארץ ארץ אדמה ארקא גיא ציה נשיה לבריאת העולם. .לבריאת נשיה (ו)
ִביָעִליָת לַ ל' )תהלים סח יט(  .מרום שבויה (ז) ֶ ִביָת ׁשּ ם ׁשָ רו  ודרשוהו )שבת דף פ"ט ע"א( על משה רבנו בשעת מתן  ּמָ

 תורה.
ל־ע ְבֵרי ָדֶרךְ ל' )תהלים פ יג( . וארוה ופרצוה (ח) ַרְצּתָ ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ּכָ ה ּפָ  .ָלּמָ
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זּוָיה ז ּבְ ָגדּו ּוָבְזזּו ּבַ ְגִדים ּבָ  .(א)ּבו 
 

ֲחָמָתן ָמָנה ָיָפה ְמנּוָיה.  ְוָקְרעּו ּבַ
 כינויים לתורה

ָיּה. ָרְתָך ָהְרָחָבה ֲהָדָרּה ְונו   ּתו 
 ותכשיטיה.

ה ַעל ֶעדְ  ע ְטָיה.ָלּמָ  ֵרי ֲחֵבֶריָך ּכְ
 למה גזרת עטיפת אבילות על קהילות וישיבות.

ָיה. ֻ ִמיד ָהֲעש  ַלת ּתָ ת עו  יבו  י ְיׁשִ ּתֵ ׁשְ  ּבִ
 

ַחר לו  ָיּה. ִנים ְוֵרֵעיֶהם ּבָ  ַרּבָ
 

ָיה. י ַוֲאבו  ַמִים ַזֲעקּו או   ִאי ׁשָ
 אוי

ךְ  י ַגְרנּו ֶמׁשֶ ָיה. (ב)ּכִ  ָלנּו או 
 

ה.ַעל ֵאּלֶה ֲאִני בו    ִכּיָ
 

ֵאׁש ּוַבֶחֶרב ְול א ָלְרָוָיה אּו ּבָ  .(ג)ּבָ
 

ֵתר מִ  ה. שׁ לו  שָׁ ים וְ ְבעִ שִׁ ה וְ אָ מֵּ יו  ת ס ֲעָרה ֲעִנּיָ  ְנָפׁשו 
 

וּוָיה. ְרפּו ַוֲאִני ּדְ  ֶנֶהְרגּו ְוִנש ְ
 

ה. ף ְוַחּיָ ת ְלַלַעט עו   ֲחִסיִדים ַוֲחִסידו 
 למאכל

ת ּוְלבִ  ְנִקים ִלְזֵאבו  ְלִלים ְויו   יָאה.עו 
 

ה. ם ֲחִסיָדה ְלִמיָנּה ְוַאּיָ  ּגַ
 גם עופות טמאים ירדו על החללים.

ְלָיה. ִמים ְוׁשִ או  ין ַרְגֶליָה ּתְ  ּבֵ
 תאומים יילודים והשליה. םותפסו ברגליה

ה. ִפי ָעְזִנּיָ ְפַרי ּבְ ַדי ְוסו   ְמַלּמְ
 

                                                 
שמור עליהם ועל בתקופת הגזירות, קרה מספר פעמים שההגמון הבטיח ליהודים ל. בוגדים בגדו ובזזו בז בזויה (א)

 רכושם, ולבסוף בגד בהם ולא קיים הבטחתו, מסר את היהודים ביד מבקשי נפשם, ואת רכושם לקח לעצמו.
ָיהשם אומה כמו שנא'  ךְ ֶמשֶׁ התעכבנו בגלות, וייתכן כי הכוונה גם ל. גרנו משך (ב) י־או  ךְ ־ִלי ּכִ י ֶמׁשֶ י  ַגְרּתִ ַכְנּתִ ׁשָ

 .)תהלים קכ ה( ָאֳהֵלי ֵקָדר־ִעם
ִציֵאנּו ָלְרָוָיההיפך מ"ש )תהלים סו יב( . באנו באש ובחרב ולא לרויה (ג) ִים ַוּתו  אנּו־ָבֵאׁש ּוַבּמַ  .ּבָ
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ִהּיָה ְדָרָסה ּוׁשְ ת ּבִ  .(א)ֲחָתִנים ְוַכּלו 
 נהרגו.

קִּ  הִחְגרּו ש ַ  .(ב)ים ְוִסְפדּו ּכ ֲהֵני ְצִפּיָ
 בהתאם לחזון זכריה.

ה. ת ְלִוּיָ חו  ּפְ  ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ ִמׁשְ
 

ת ָוֶקֶרב. מּו ִקירו  ָרֵאל ֶיהֱֹ  ֶזַרע ִיש ְ
 לב

ָחֶרב: י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ַעל ּבֵ
 

ת ת ֲאֻרּבו  או   .(ג)ִאּלּו ְפָלִגים רו 
 יזלו מעיני. הלוואי פלגי מים

ת. נּובו  קּו ָהִרים ְוָכל־ּתְ  ַיׁשְ
 

ת. בו  ת ְוׁשָ ֵרי ְדָמַעי ָרצו   ְמקו 
 

ת. ת ֲעֵרבו  ת ֲהגּוִנים ַוֲהגּונו   ַעל מו 
 

ת. ת ֲחָרבו  ָלפו  ת ְוִנׁשְ ת ִנְדָרכו  תו   ְקׁשָ
 

ת. יבו  י ְיׁשִ ּתֵ ִרים ְוִלׁשְ ִרים ְלמו  ִרים ַהּמו   מו 
 זורקים חצים על הרבנים

ת.ֵאיָכה כְּ  ֵכן ֲעָרבו  אָת ׁשו   ַנְחּבֵ
 , אתה ה' השוכן בשמים.כביכול התחבאת

ת. י ֵתבו  ּתֵ יֶריָך ַאַחר ׁשְ ּתָ ַמְזּכִ  ְוָנַטׁשְ
 ישראל המזכירים שמך המיוחד לאחר שאמרו "שמע ישראל".ועזבת את 

ת. ִפי ְזֵאֵבי ֲעָרבו  ם ּבְ  ֵאיָכה ֲעַזְבּתָ
 

חּוֵרי ֶחֶמד ְוִלְוָיָתן ַהֲחׁשּובו    ת.ּבַ
 ונשותיהם

ת. בו  ִבים ְוש ָ ים ש ָ יׁשִ  ְזֵקִנים ִויׁשִ
 

ד ֶמן ַלֲאָדָמה ת. (ד)ּכְ בו  ָוִקים ּוָבְרחו  ְ ׁשּ  ּבַ
 שפההא כזבל

                                                 
בחולין )דף ט' ע"א( אלו הן הלכות שחיטה, שהיה, דרסה, פירש"י ששהה כדי שחיטת בהמה בזמן . בדרסה ושהיה (א)

 השחיטה, דרסה, התיז הראש בבת אחת שלא הוליך והביא.
מורה לכהנים, לויים וישראלים להספיד, כמחזה . וספדו כהני צפיה וספדה הארץ משפחות לויה זרע ישראל וכו' (ב)

ית־ֵלִוי ְלָבד וגו'זכריה )יב יב(  ַחת ּבֵ ּפַ ִויד ְלָבד וגו' ִמׁשְ ית־ּדָ ַחת ּבֵ ּפַ ת ְלָבד ִמׁשְ חו  ּפָ ת ִמׁשְ חו  ּפָ  .ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ ִמׁשְ
תוְ כינוי לעיניים שנא' )קהלת יב ג(  .רואות ארובות (ג) ֲאֻרּבו  ת ּבָ כּו ָהר או  ת .ָחׁשְ ת. פי' א"ע העיניים ָהר או   .ֲאֻרּבו 

 חלונות והעין דומה לחלון.
ֵני ָהֲאָדָמה ִיְהיוּ ל' )ירמיה ח ב( . כדמן לאדמה (ד) ֵברּו ְלד ֶמן ַעל־ּפְ  .ל א ֵיָאְספּו ְול א ִיּקָ
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ת. ת ּוִבְטֵניֶהם ָצבו  ְפלו   ְיֵדיֶהם נו 
 מנופחות.

ת ל־ִמְכֶסה ְוַצּבו  ים ִמּכָ  .(א)ֲערּוּמִ
 וכיסוי.

ת. ת ְוַרּבו  ת ָרעו   ֵאיָכה ְמָצאּונּו ָצרו 
 

ת ת ְוט בו  ֵאִנים ָרעו   .(ב)ַוּת אַכְלָנה ּתְ
 רשעים וצדיקים יחדו.

ת. ֲערּובו  י ַהּתַ ֵ ּמּו ִאׁשּ  ָספּו ּתַ
 בטלו ממנו דיני קרבנות שנתערבו. וי"מ קרבנות הערבים לה'.

ת. ֲערּובו  ֶפֶרק ַהּתַ ט ְזָבִחים ּבְ ּפַ ִמׁשְ  ּכְ
 המפורטים בפרק "כל הזבחים שנתערבו" )פ"ח דזבחים(.

ת.בָּ   ִנים ֵמתּו ַיַחד ַעל ָאבו 
 ובמקום זאת, יש לנו בנים ואבות שמתו יחד על קידוש השם.

ת י ֲחִטיבו  ּתֵ ַאַחת ִמּכִ  .(ג)ִיֲחדּו צּוָרם ּכְ
 כקבוצות המלאכים המייחדים שמו בשמי מרום.

ת. ת ֲחֵרבו  ֵממו  יִקים ׁשו  י ַצּדִ ּתֵ  ּבָ
 

ת ֲעזּובו   ת ֲהרּוסו  ת ּוִמְדָרׁשו  ֵנִסּיו   ת.ּכְ
 

ת בו  ת ַיַחד ְמֻחּטָ ָזִוּיו  ֵתינּו ּכְ נו   .(ד)ּבְ
 בנותינו עמדו בניסיון כמו אבן הקבועה בראש פינה.

ת. בו  ּלָ ַאַחת ְמׁשֻ ה ְרעּוָתּה ּכְ ָ  ִאׁשּ
 מאוחדות לקדש שם שמים.

ת. ָבבו  ֵכן ְוֵרעו  ַהְיָצִרים ְוַהּלְ  ׁשָ
 כאיש אחד בלב אחד.

ִלי עֲ  יץ ּבְ ר ַאּמִ ׁשֶ תַוְיִהי ַהּקֶ  .(ה)ִניבו 
 

ת ְלאּובו  ֶאֶרץ ּתַ ְדָעם ּבְ ד ְליו   .(ו)ַלֲעבו 
 לקב"ה שניהלם במדבר בצאתם ממצרים.

ת. ְלֵהבו  ְכָלה ֵאׁש ְוׁשַ ׁש ֵאׁש או   ְלַקּדֵ
 

ת. ִריבו  ֵקם ְוָרב ַהּמְ  ַקּנ א ְונ 
 

                                                 
 .ש־ֶעְגל ת ָצבשֵׁ ל' )במדבר ז ג( . וצבות (א)
 משל הוא לקוח מירמיה )כד ג(.. תאנים רעות וטובות (ב)
 שמע ישראל ה' לאהינו ה' אחדל' )ברכות דף ו' ע"א( אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנא' . אחת מכתי חטיבות (ג)

 פי' הכרזתם שאין כמוהו.
ֵתינּו כְ ל' )תהלים קמד יג ( . בנותינו כזויות יחד מחוטבות (ד) נו  ְבִנית ֵהיָכלּבְ ת ּתַ בו  ת ְמֻחּטָ  .ָזִוּיו 
 היפך הקשר החזק כ"ש )שבת דף קי"ג ע"א( קשר דלי שנפסק לא יהא קושרו אלא עונבו.. עניבות (ה)
תל' )הושע יג ה( . בארץ תלאובות (ו) ְלֻאבו  ֶאֶרץ ּתַ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ  .ּבַ
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 הושמטו בכמה ספרים מפני דרכי שלום ושלחהשורות הבאות עד 

ה ּוַמֵהר ְוָקֵרב ְקָרב תחּוׁשָ  .ו 
 

ת. (א)ַעל ַמְפִריס בו   ּוַבֲעֵלי או 
 

ְסֵמי ְקָסִמים ְוָכל ת.־קו  ֵעבו   ּתו 
 

ת ן ֶנֶפׁש ְמִדיבו  יל ְוִכְליו  ּכִ  .(ב)ֶרֶחם ַמׁשְ
 

ת. ת ֲעצּובו  ן ָלֶהם ְורּוחו  ּתֵ  ּתִ
 

ֵרב ְוִכְזֵאבישִׁ  ת (ג)ֵתמו  ְכעו   .ְלָבבו 
 תן ליבם כלב עורב וזאב שרי מדין.

ת. בו  ָדם ּוְפַרע חו   ָיָדם ּוְמאו 
 גם כוחם וכספם,

ת. בו  א ֶמר ּוְבַמֲחׁשָ ָחבּו ּבְ ָתה ָלֶהם ּכְ  ּוַמּדו 
 תן להם מידה כנגד מידה על אשר פשעו בדברי פיהם וכן במחשבות ליבם.

תָצם ֵאָבִרים ּוְלַקצְּ ְלַקצְּ  ְצבו  עו   .(ד)ָעם ּבְ
 בצרות מצערות.

ל או  ְפַער ׁשְ יָה ִלבְ  ּתִ ת.ּפִ  ִלי ְקָצבו 
 בלי קצבה. תפתח

ַבהּ  ת. ַיַען ּגָ ת ְרָחבו  ְנָפׁשו   רּוָחם ּבִ
 

יָתה לָּ  תׁשִ ָרא ְוִדיבו   .(ה)מו  מו 
 פחד וצער.

ת. בו  ת ּוְקרו  קו  סּו ָבמו  ְרחו   ְוִיְתַקּלְ
 ויתלוצצו בם כל העמים.

ת. בּוִים ּוַבֲעֵלי ְתׁשּובו  ר ִלׁשְ ֵ ַלח ְמַבש ּ  ּוׁשְ
 

ת. ְוִחיׁש ְמַנֵחם ת ֲעלּובו  ִוּיו   ְלַנֵחם ּגְ
 

ֵמם ְוָחֵרב. ָ ׁשּ ן ׁשֶ  ַעל ַהר ִצּיו 
 

ָחֶרב: י ָנְפלּו ּבֶ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ּכִ ית ִיש ְ  ַעל ּבֵ
 
 

                                                 
 א יא ז(.)ויקרה סָ ְר יס פַּ ִר פְ מַ זה אדום המשול לחזיר והחזיר . מפריס (א)
 )ויקרא כו טז( פי' מצערות נפש. ְמִדיב ת ָנֶפשׁ פי' וצרות . ומדיבות (ב)
ע ֵרב ְוִכְזֵאב, ל' )תהלים פג יב( . כעורב וכזאב (ג) יֵתמו  ְנִדיֵבימו  ּכְ  והם שני שרי מדין שהוכו בפני גדעון )שופטים ז(.ׁשִ
יש כאן משחק מילים עם לשון . בעוצבות' החותך. , פימכולם טפח על טפחהמקצע ל' )כלים פכ"ז מ"ד( . לקצעם (ד)

 )כצ"ל כגרסת הערוך( אינה צריכה קיצוע. עוצבההגמ' )ב"ק ס"ו ע"ב( 
 אולי ל' טומאת זיבה כמו בת"א )ויקרא טו ב( גבר גבר ארי יהי דאיב משבריה, דוביה מסאב הוא.. ודיבות (ה)
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יוסף בר קלונימוס נקדן חזק אמץ לעד כפול בחסרון אות למ"ד ומ"ם ובסוף חתום  א"בע"ס מד 

 ייומסתיים  כי המתחיל וחתימת כל המאמרים על לשון הכתובבתורה 

ַרְדָנה ִדְמָעה ֵעיַני. ְבִכי, ּתֵ  ֲאָמֵרר ּבִ
 

ד, ְיָצאּוִני ב ָ  ּדַ ד ְוִנׁשְ ּדַ  ָני.ָאֳהִלי ׁשֻ
 יצאו ממני

ַני. ְברו  ֶנה ׁשִ ם ִמׁשְ ה יו  ִכיִתי ִלְקׁשֵ  ּבָ
 על ישראל שסבלו פעמיים מתשעב באב בשני חורבנות.

ת ֲעו    ּלּום ּוְפֻקּדַ ִ אּו ְיֵמי ַהׁשּ  ַני.ּבָ
 

ַני. ֵני ָחְרּבָ ֵאב ַעל ׁשְ ַדל ַהּכְ  ּגָ
 

ַני. כּו ֲהמו  ן ִנּתְ ר ּוְבָחרו  ּבַ י ִנׁשְ ן ֻעזִּ או   ּגְ
 נמסו

ע ְוִנְגָלה ִרי ִנּסַ ְועּו כ ֲהַני ּוְזֵקַני.(א)ּדו   , ּגָ
 

ִתי י ַחּלו  ִתי ּכִ ּלו  י. (ב)ּדַ  ְוִכּלּוִני ְמַעּנַ
 אנחנו דלים וחולים

י פְ ־ּכִ ֶצף ִמּלִ  :)במדבר יז יא(ֵני ְיָי ָיָצא ַהּקֶ
 

ֵכָחה. ם ֶעְבָרה ְוָצָרה ְותו  ם יו   ַהּיו 
 

ד ּוְלָקְרָחה. ק ּוְלַלַעג ְלִמְסּפֵ חו   ָהִייִתי ִלש ְ
 

ָנָחה. י ֶנאֱֹ ד ַנְפׁשִ ק, ְועו   ַוֲחגּוַרת ש ַ
 

ָחה. י, ָקְראּו ִלי ִנּדָ ֲענּוַגי ִנְגַזְרּתִ ית ּתַ  ּוִמּבֵ
 

ע ִמשְׁ  ָלה ְלַאְרּבַ ֵלָלה גו  תזו  חו   ְלקּוָחה. (ג)ּפָ
 בזויה

ָחה. ּפָ ת ּבּוֵזי ִמׁשְ ע ְקָרנו  ַתי ְלַאְרּבַ  ֵזרּו ַקְרנו 
 גוים בזויים פיזרו את רום קרני ותפארתי לארבע כנפות הארץ.

י  :)מיכה א יב(ָיַרד ָרע ֵמֵאת ְיָי ־ּכִ
 

ן ְלִניָדה ָהִייִתי.  ֵחְטא ָחָטאִתי ַעל ּכֵ
 למנוד ראש )א"ע שם(.גליתי )רש"י איכה א ח( או הייתי 

                                                 
 ויצאו לגלות )רש"י(. בני דורי נסעו ממני. )ישעיה לח יב(דורי נסע ונגלה  (א)
 וכן פירש"י ויונתן )על תהלים עו יא(.ָחִליִתי פירשתי כמו . חלותי (ב)
ָלִבים כ"ש )ירמיה טו ג( . לארבע משפחות (ג) ת ְנֻאם־ה' ֶאת־ַהֶחֶרב ַלֲהר ג ְוֶאת־ַהּכְ חו  ּפָ ע ִמׁשְ י ֲעֵליֶהם ַאְרּבַ ּוָפַקְדּתִ

הֱֹ  ַמִים ְוֶאת־ּבֶ ָ ף ַהׁשּ ִחיתִלְסח ב ְוֶאת־עו  כ ל ּוְלַהׁשְ  .ַמת ָהָאֶרץ ֶלאֱֹ
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י ָכל ב ְוִכְמַעט ָאְבָדה ִתְקָוִתי.־ָחַסְרּתִ  טו 
 

י. ָכה ִהְכַנְסּתִ ׁש לאֵ ּוַמּסֵ אִתי ִמְקּדַ  ִטּמֵ
 

ת עו  ר ַמּסָ ר ֶעש ֶ י. (א)ָטהו   ָנַסע ֵמִאּתִ
 הקב"ה

ל ַרש  ָצר ַעל ּכָ ִתי.־ָידו  ּפָ  ֶחְמּדָ
 

ל ד ָמָנִתי.־ָיָצא ּכָ  ֲהָדִרי ְוהו 
 

י  :)רות א יג(ְיָי ־ִבי ַיד ָיְצָאה־ּכִ
 

ָדַמי ס ֲחַמת לאֵ ָמִציִתי ּבְ  .(ב)ּכו 
 שתיתי עד מיצוי השמרים, כעונש על חטאיי.

ַמי. ְפֵתי ַקָ ְרְסמּוִני ֲהָממּוִני ש ִ  ּכִ
 

ְתחּוַמי. ֵמָמה ַעד ּבִ  ְנָתַנִני ׁשו 
 מגבול לגבול.

לּו ְכָרַמי. ָעַרי, ׁשּוָעִלים ִחּבְ אּו ׁשְ  ָנְכִרים ּבָ
 

ְמַמי. (ג)ִתי ָנְפָלה, ָארּוהָ ֻסכָּ  ָרפּוָה ִמְתקו   ש ְ
 

א ֲעָצַמי ַחת ֶחְלָאה ִמּלָ  .(ד)ִסיִרים ּתַ
 מילא את הסיר מעצמותיי, על אשר מצא בי טומאה וטינוף.

י ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ְיָי   :)במדבר טז לה(ּכִ
 

ָדה ְוֵאיִליָלה ִקיָנה.  ַעל ז את ֶאְסּפְ
 

ן ִקְרָיה נֶ  ָמָנה.ַעל ַהר ִצּיו   אֱֹ
 

ִוד ָחָנה. ת ִיְקַרת ִקְרַית ּדָ ּנַ  ּפִ
 

ָתֶחיָה ָאנּו ְוָאְבלוּ  ִניָנה.(ה)ּפְ ל ְוִלׁשְ  , ְלָמׁשָ
 אנינות ואבילות ענין אחד

                                                 
בר"ה )דף ל"א ע"א( מכפורת לכרוב ומכרוב למפתן וממפתן לגג ומגג לחצר ומחצר למזבח וממזבח . עשר מסעות (א)

 לחומה ומחומה לעיר ומעיר להר ומהר למדבר וממדבר עלתה וישבה במקומה.
ִמים ּוִמְרָמהבחטאי, כמו )תהלים ה ז( . בדמי (ב)  פי' פושע ועבריין. ִאיׁש־ּדָ
 לקטו פירותיה פי' לקחו את כלי בית המקדש היקרים.. )תהלים פ יג(ארוה  (ג)
י ִעיר ביחזקאל )כד( . סירים תחת חלאה מלא עצמי (ד) ָכּה וגו' או  תו  לּו ֲעָצֶמיָה ּבְ ׁשְ ם־ּבָ פ ת וגו' ּגַ יר ׁשְ פ ת ַהּסִ ׁשְ

ר ֶחְלָאָתה ָבּה ְוֶחְלָאָתהּ  ִמים ִסיר ֲאׁשֶ הַהּדָ ּנָ  . ל א ָיְצָאה ִמּמֶ
ָתֶחיהָ ל' )ישעיה ג כו( . פתחיה וכו' (ה)  .ְוָאנּו ְוָאְבלּו ּפְ
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ְדָדה כַּ  ֶצֶדק ּה ְוִהְתנו   .(א)לּוָנהמְּ ָיִלין ּבָ
 .ועכשיו מתנודדת ברוח כמו מלונה של שומרי שדות

יָרה, צּור ֶמּנוּ  ַמְבּכִ   ָפָנה.ָצָרה ּכְ
 כיולדת פעם ראשונה, והקב"ה רחק ממנו.

י ִחּלֵל ְיהּוָדה ק ֶדׁש ְיָי   :)מלאכי ב יא(ּכִ
 

יְתָך ֲאָכַלְתנוּ   , ּוְמַאֲהֵבינּו ִרּמּונּו.(ב)ִקְנַאת ּבֵ
 

ים ָהיּו ר ְדֵפינּו. נּו, ַקּלִ  ָקַרב ִקּצֵ
 

ּנּו. ּדּונּו, ָאְמצּו ִמּמֶ ִעים זּו ׁשַ  ְרׁשָ
 אשר שדדו אותנו

ֵדינוּ  ָדִנים ּדו  ת ְצָררּונּו ּדו   .(ג)ַרּבַ
 

נּו. ׁשֵ נּו ּוִמְקּדָ ְפַאְרּתֵ ית ּתִ ְלֶהֶבת ַלֶהֶבת ּבֵ  ׁשַ
 

ן ָאב ְוַעּמו  ם ּומו  דו  ם אֱֹ ֵבינּו. (ד)ׁשָ ָאר ׁשו   ּוׁשְ
 

אּו ָזִרים ַעל י ּבָ ית ְיָי ־ּכִ י ּבֵ ׁשֵ  :)ירמיה נא נא(ִמְקּדְ
 

ֶכם וְ  ִני, ַמה־ּלָ יָמִני ּוְצפו   ִלי.ּתֵ
 אויבינו מדרום ומצפון

פּו ְוַתֲחנּו ָסִביב ְלָאֳהִלי. ְהּדְ פּו ּתֶ ְרּדְ  ּתִ
 

ָלִלי.ְי   ם ָזֵקן ְועו   ֵדיֶכם ָמְלאּו ּדַ
 

ִלי.ְו   ּכְ ׁשַ ים ִמּלְ ם ַעל ַטף ְוָנׁשִ  ל א ֲחַמְלּתֶ
 

בּוִלי.ש ְ   ם ֵהיָכִלי ְלַהְרִחיִקי ֵמַעל ּגְ  ַרְפּתֶ
 

                                                 
 ופירש במצודה תהיה נדה ונעה כסוכת שומר קשואין הנדה ברוח. .)ישעיה כד כ(והתנודדה כמלונה  (א)
יְתָך ֲאָכָלְתִנילה"פ )תהלים סט י( . קנאת ביתך אכלתנו (ב) י־ִקְנַאת ּבֵ רד"ק שהאויבים מושלים בירושלים, ואנחנו פי' ה ּכִ

 גלינו ממנה, זאת הקנאה אוכלת אותנו מרוב צער.
פי' בני דדן מבני קטורה )בראשית כה ג(, דוד יצחק. בפירש"י )בראשית כא יז( כשהיו . רבת צררונו דודנים דודינו (ג)

ישמעאל וירחמו עלינו  דודנואצל בני מוליכין אותם אצל ערביים היו ישראל אומרים לשבאים בבקשה מכם הוליכונו 
ָדִנים וגו' בַּ שנאמר )ישעיה כא(  ת ּדְ ִלינּו א ְרחו  ְעַרב ּתָ ַער ּבַ ַלְחמו  ּיַ יָמא ּבְ ֵבי ֶאֶרץ ּתֵ ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים י ׁשְ

ֵדד מּו נ  ת נפוחים כסבורים ואלו יוצאים לקראתם ומביאין להם בשר ודג מלוח ונודו דודיםאלא  דודניםאל תקרי  ִקּדְ
ָדִניםוכן בילקוט ישעיה  .ישראל שמלאים מים וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו הרוח נכנס בגופו ומת ת ּדְ כן הוא  א ְרחו 

ָדִניםארחותהון דדודים למעבד כן לבני דודיהון בתימה. אולי צ"ל  בני יון בן יפת הם  ּד ָדִניםכלשון הפסוק, ואילו  ּדְ
, וייתכן דודניםתי לשלוח ידי ולתקן בפרט כאשר ראיתי בפירוש ר"י קרא על ישעיה שגורס )בראשית י ד( אלא שירא

ָדִניםשבפני רבותינו הראשונים הגרסה בישעיה היתה  ת ּדו  . ובספרים ישנים )שאלוניקי שי"א, וניציאה שנ"ט( א ְרחו 
ֵדינוּ מצאתי  ָדִנים רו   פי' דודנים בני יוון, השולטים עלינו. ּדו 

ר ִצוִּ י־ָרֲאתָָ֤ה גכִּ )איכה א י(  כ"ש. ם ומואב ועמוןאדו (ד) ּה ֲאׁשֶ ׁשָ אּו ִמְקּדָ ִים ּבָ ָהל לָ אּו בַ ל א־ָיב   יָתהו   .ךְ ּקָ
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ֵדִרי,ּפְ   ם ּגְ י ָנא ִלי.ָאַמְר  ַרְצּתֶ י או   ּתִ
 

ה ֵעֶדר ְיָי  ּבָ י ִנׁשְ  :)ירמיה יג יז(ּכִ
 

ָעןּב   ָגדּו, ָקֶנה ָרצּוץ ִמׁשְ ְגִדים ּבָ  .(א)ו 
 המצרים עליהם סמך מלך יהודה שיעזרו לו לא הושיטו לו עזרה.

ֵרי צ ַעןַר   ִויִלים ש ָ ֶבת אֱֹ  .(ב)ַהב ֵהם ׁשֶ
 יהם, ישבו במקומם בעת צרה, ולא באו לעזרה.שרי מצרים השוטים, אשר התגאו כי ניתן לסמוך על

ָאב ּוְכָנַען.ִק   ן ּומו  ל א ֵאל ַעּמו   ְנאּוִני ּבְ
 הכעיסו אותי כל העמים כאשר השוו הקב"ה לאליליהם.

ֵסף ִיְצָעןֵל   ִים א ֶהל יו  ָכל־ַהּגו   .(ג)אמ ר ּכְ
 ואמרו: גם בני ישראל יצאו לגלות, סימן שאין יכולת לקב"ה )ח"ו(.

י ָמַרְדתָּ ־ַעלְו    ְלַמַען (ד)ִמי ָבַטְחּתָ ּכִ
י –ואילו נבוכדנצר )המאמין בה'( אמר )מ"ב יח א(  י ּבִ י ָמַרְדּתָ  ַעל־ִמי ָבַטְחּתָ ּכִ

ֵרג ַיַען ּוְבַיַעןָנ   ַיד הו   ְפְלָך ּבְ
 כי תיפול בידי ותיהרג וה' לא יהיה בעזרך. הלא ידעת

י ְיָי  י ָמִריָת ּפִ  :)מ"א יג כא(ּכִ
 אינך שומע בקול ה':כיון ש

תָי   ּיו  ּכִ ְבֵדי ַמש ְ ת ָהַרע עו  ו   .(ה)ְזמּו ַלֲעש 
 עבודה זרה.

לוּ ְמ   ְלָבָבם ִנּכְ ת ּבִ ת. (ו)ִזּמו  ת ֲאָריו  נו  עו   ִמּמְ
 הגוים המשולים לאריות חושבים עלי מחשבות רעות, כשהם יושבים בבתיהם.

ִאּיו  ַו   ׁשְ ף ֶטֶרף, ֲאָכלּוָה ּבִ ְלְמדּו ִלְטרו   ת.ּיִ
 והביאו שממה.

ת.ש ָ   ת ַחּיו  ל־ָרעו  ֲעֵדי לאֵ ּכָ  ְרפּו מו 
 

ֲעדּו גּ נ   ת.ו  צּו ַדּיו  ם ִנְקּבְ ת, ׁשָ  ּוֵרי ֲאָריו 
 כינוי לגוים –ציפור טמאה  נקהלו

תָק   יָאיו  ֵני ַהּגֵ צּו ַעל יו   .(ז)ְראּו, ָמְלאּו, ִנְקּבְ
 קרקרו, מילאו כרסם טרף,

                                                 
ר )ישעיה לו ו(  כ"ש. בוגדים בגדו קנה רצוץ משען (א) ֶנה ָהָרצּוץ ַהזֶּה ַעל־ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ֶעֶנת ַהּקָ ה ָבַטְחּתָ ַעל־ִמׁשְ ִהּנֵ

ֵמְך ִאישׁ  ְרע ה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל־ַהּב ְטִחים ָעָליו ִיּסָ ן ּפַ  .ָעָליו ּוָבא ְבַכּפו  ּוְנָקָבּה ּכֵ
ִיְרֲהבּו הוא גם ל' גאווה כמו )ישעיה ג ח(  רהבשני כינויים למצרים ו צועןורהב . רהב הם שבת אוילים שרי צוען (ב)

ֵקן זָּ ַער ּבַ ֶבתּוִמְצַרִים ֶהֶבל וָ , ונא' )ישעיה ל ז( ַהּנַ מתגאים ַרַהב פירוש  ִריק ַיְעז רּו ָלֵכן ָקָראִתי ָלז את ַרַהב ֵהם ׁשָ
ֶבתשיעזרו,   ולבסוף יושבים במקומם ואינם עוזרים )מצודה(. ׁשָ

ֲאָנן א הֶ יגלה ממקומו, ל' )ישעיה לג כ( . יצען (ג) ַלִים ָנֶוה ׁשַ ֲעֵדנּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוׁשָ ן ִקְרַית מו  לֲחֵזה ִצּיו  ִיְצָען ־ל ּבַ
ל ָתיו ָלֶנַצח ְוָכל־ּבַ ע ְיֵתדו  ל־ִיּסַ ֵתקוּ ־ֲחָבָליו ּבַ  .ִיּנָ

כך אמר סנחריב לחזקיהו המלך, והפייטן מניח כי דברים דומים נאמרו ע"י נבוכדנצר . ועל מי בטחת כי מרדת (ד)
ִטיםלצקדיה המלך שנא' )ירמיה לט ה(  ּפָ ר ִאּתו  ִמׁשְ  .ַוְיַדּבֵ

ֲחו  ל' )ויקרא כו א( . תעובדי משכיו (ה) ּתַ ַאְרְצֶכם ְלִהׁשְ נּו ּבְ ית ל א ִתּתְ ּכִ  .ת ָעֶליהָ ְוֶאֶבן ַמש ְ
 חשבו מחשבות רעות )א"ע במדבר כה יח(.. נכלו (ו)
 .כינוי לישראל. )יחזקאל ז טז( יוני הגאיות (ז)
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ר ַמִים י ָעְזבּו ְמקו   :)ירמיה יז יג(ים ֶאת־ְיָי ַחיִּ ־ּכִ
 

ָבר.ּד   ִדי ּגָ ִדי ָחַמק ָעַבר ְורו   ו 
 

רַנ   ת ִמְדּבָ י ְלַתּנו   .(א)ֲחָלִתי ָהְיָתה ּלִ
 

ת ְול א ְלָהַברָח   ת ח ֶרב ל א ִלְזרו   .(ב)ְרבו 
 .ארץ ישראל נהייתה כמו מדבר יבש, מקום שאין זורים תבואה ואין בוררים אותה, כי הארץ אינה נותנת יבול

ר.ְז   ְמֻדּבָ י ְלִפי ְמל את ַעִין ּכִ  ָבַלִני ִאיׁשִ
 בעלי חזר להתגורר איתי במלאת עי"ן )שבעים בגימטריא( שנה, כמו שאמר לירמיה.

ר.ְק   ֵבץ, ּוְנפּוָצִתי ִחּבַ ץ, רו   ָהִלי ִקּבֵ
 קיבץ את ישראל, הרביץ )השכין( אותם בארץ ישראל,

י כ ה ָאַמר ְיָי   :)יהושע ז יג(ּכִ
 

יָה.חֲ ַא   ְחּתֶ ָמה ּתַ ּפ ל ַהחו  ִני ַוּתִ ּכָ ם ִמׁשְ  ֵרי, ּתַ
 בהמשך, שוב חרב בית המקדש,

ֶתיהָ ָמ   יו  לא ֶהיָה ְוָנְפלּו ָאׁשְ  .(ג)ְרָתה ּבֵ
 חומותיה.

ֶתיָה.ָצ   תו  אּו ׁשָ ּכְ ֲעַמִים ָקָמה, ּדֻ  ָרה ּפַ
 נהרסו יסודותיה.

ֶתיָה.ִל   דו  ם ְזכ ר ָערּו ְיסו  דו   ְבֵני אֱֹ
 החומה עד שגילו את היסודות. אשר הרסו את

ֶתיָה.ַע   מו  ּה ְיַמֲהרּו חו  ד ּבָ  ד ַהְיסו 
 

ָכל־ַחּט אֶתיָה.ּדָ   ְפַלִים ּבְ ֵמָמה ּכִ  ָוה ׁשו 
 שני חורבנות

ד ְיָי  י ָלְקָחה ִמּיַ  :)ישעיה מ ב(ּכִ
 

דּוָדה ׁש ָתה ֵיין ַהֵחָמה.ּבַ   ְ ן ַהׁשּ  ת ִצּיו 
 

ְהֶיהּתִ   הּ ־ְקָוה ְוַאֲחִרית ּתִ א ְודּוָמה. ּלָ ָ ש ּ  ִמּמַ
 אומות מבני ישמעאל )בראשית כה יד(

ֵמָמה.ּו   ֵני ׁשו  ל ְוַרּבּו ּבְ ּכַ ׁשֻ  ְבעּוָלה ּתְ
 

ָלָמה.ָר   ה ֶנאֱֹ ָנה ַתּמָ ְמִחי יו  י ְוש ִ  ּנִ
 השותקת מול אויביה.

                                                 
ֵנאִתי ָוָאש ִ )מלאכי א ג( ל' . נחלתי היתה לי לתנות מדבר (א) ו ש ָ ת ְוֶאת־ֵעש ָ ָמָמה ְוֶאת־ַנֲחָלתו  ְלַתּנו  ים ֶאת־ָהָריו ׁשְ

ר  ופירש אבן עזרא תנות נקבות, תנים זכרים, ופי' הרד"ק שישכנו בארצם תנים כמו במדבר. ִמְדּבָ
ם ֲאָכַלִני ח ֶרבל' )בראשית לא מ( . חרב (ב) ֶרְך בַּ )ירמיה ד יא( ל' . לא לזרות ולא להבר. ָהִייִתי ַבּיו  ר ּדֶ ְדּבָ ּמִ י ּבַ ת־ַעּמִ

א ְלָהַבר ת ְולו  א ִלְזרו   .לו 
 .פי' נפלו יסודות חומת העיר )מצודה(. )ירמיה נ טו( ונפלו אשיותיה (ג)
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פּוָלה ֶנָחָמהִה   ה ֶנָחָמֵתְך ּכְ  .(א)ּנֵ
 

ם ֶאת־ל א ֻרָחָמה.  ִויֻרַחם ָיתו 
 

י  :)דה"ב ל ט(ן ְוַרחּום ְיָי ַחּנוּ ־ּכִ
 
 

 ארזי הלבנוןמדלגים  פפד"מגם באשכנז ברוב קהלות 
 .הציונים)סימן נ"ט( ואח"כ מתחילים אלי ציון אלא אומרים במקומה 

 

 ץ יחיה בן יחיאל[מ]מאיר בן יחיאל חזק ואואח"כ חתום א"ב ע"ס  המ

 .הָר ו  תּ הַ  יירֵ דִּ אַ  (ב)ןנו  בָ לְּ הַ  יזֵ ְר אַ 
 

ּה  (ג)יןיסִ רֵ תְ  ילֵ עֲ בַּ  ִמְלַחְמּתָ  .אָר מָ גְ וּ  הנָ שְׁ מִ בְּ ּבְ
 מגינים

 .הָר הֳ טָ בְּ  יהָ לֶ מֵ עֲ  חַ כ   ירֵ ו  בּ גִּ 
 

ִים  ךְ פַּ שְׁ נִ  םמָ דָּ  ּמַ  .(ד)הָר בוּ גְ  התָ שְׁ נָ וְ ּכַ
 ותששה

 :הָר ש ָ עֲ  תכוּ לְ מַ  יגֵ רוּ הֲ  ישֵׁ דו  קְ  םנָּ הִ 
 

 .הָר גְּ נִ  יינִ עֵ וְ  היָּ כִ בו   ינִ אֲ  הלֶּ אֵ  לעַ וְ 
 עות.מזילה דמ

ָלה ּוָמָרה קעַ זְ אֶ  יִר כְ זָ בְּ  אתז    .ְזָעָקה ְגדו 
 

 :הָר טָ עֲ וַ  רזֶ נֵ  שׁ דֶ ּק  הַ  ילֵ כְּ  לאֵ ָר ש ְ יִ  תדַּ מְ חֶ 
 

ִחיָטָתן  בלֵ  ירֵ הו  טְ  ים ׁשְ י ָקָדׁשִ  .הָר מוּ חֲ  היתָ מִ בְּ ָקְדׁשֵ
 

 .הָר רוּ בְּ  ברֶ חֶ לְ  ןו  אשׁ ִר  ימִ  (ה)לָר גו   וּ דּ יַ 
 

ן שִׁ  ןבָּ ַר  לעַ  לָר ו  גּ  לפו  נְ כִּ   .הָר זֵ גְ  הָר זְ גְ נִ כְּ  הכָ בָ וּ  ארו  וָּ צַ  טשַׁ פָּ ְמעו 
 

ָמֵעאלַר לְ  י ִיׁשְ  .הָר צוּ נְ  שׁ פֶ נֶ בְּ  גו  ְר הָ לְ  רש ַּ הַ  רזַ חָ  ּבִ
 ונפשו שמורה ורחוקה מכל רגשי רחמים.

                                                 
יכ"ש בפסיקתא ומתנחמין בכפלים שנא' )ישעיה מ א( . כפולה נחמה (א)  .ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ
 .כינוי לצדיקים )תהלים צב יג(. ארזי הלבנון (ב)
דף כ"ז ע"ב( המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש, פירש"י )תלמידי חכמים בברכות נוי לכי. בעלי תריסין (ג)

 .חכמים המנצחים זה את זה בהלכה
 .פי' ר"י קרא, תששה. (רמיה נא ל)ינשתה גבורה  (ד)
 .גורלות ביניכם במדרש אלה אזכרה, אמר הקיסר, זה אמר הרגני תחילה, וזה אמר הרגני תחילה, אם כן הפילו .ידו גורל (ה)
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 .(א)היָר בִ גְּ הַ  ןבֶּ  לעַ  תו  כּ בְ לִ  השָׁ קָּ בַ בְּ  לאַ שָׁ  ןר  הֲ אַ  עַר זֶּ מִ 
 זמן מה על  פטירת רבן שמעון בן גמליאל.ר' ישמעאל ביקש רשות לבכות 

 .(ב)הָר הו  טְּ הַ  הָר נו  מְ  יותָ ו  ב  כֻּ ְר אַ  לעַ  נו  תָ נְ וּ  ו  אשׁ ר  ֶאת־ לטַ נָ 
 ברכיו

 .הָר מוּ גְ  הבָ הֲ אַ בְּ  יופִּ  לעַ  יופִ וּ  יוינָ עֵ  לעַ  יוינָ עֵ  םש ָ 
 

 .הָר ו  תּ בַּ  רבֵּ גַּ תְ מִּ הַ  הפֶּ  רמַ אָ וְ  הנָ עָ 
 

 :הָר מוּ חֲ וַ  הנָּ שֻׁ מְ  היתָ מִ  יולָ עָ  הסָ נְ קְ נִ  םאו  תְ פִּ 
 

 .(ג)היָר כִ ש ְּ הַ  רעַ תַ בְּ  ו  אשׁ ר  ־תאֶ  יטשִׁ פְ הַ לְ  הוָּ צִ 
 גדולה ומחודדת.

 .הב ָר עֲ נַ וְ  יחִ שְׁ  ךְ שֵׁ פְ נַ לְ  רוּ מְ אָ  רו  עו  בְּ  םיַּ קִ 
רָּ עֲ נַ וְ  יח  ְׁש  ְךׁשֵ פְ נַ לְ  רּוְמ ָאקיים רבי ישמעאל בעת תלישת עורו מה שנאמר )ישעיה נא כג(   .הבֹּ

 .(ד)הָר בָּ  הוָ צְ מִ  יןלִּ פִ תְּ  םקו  מְ לִ  יעַ גִּ הִ  תעֵ  טשֵׁ ו  פּ הַ  עשָׁ ָר 
 כשהגיע הרשע הפושט את עורו למקום תפילין

ע ּמַ  .הָר ָר ו  פּ תְ הִ  ץרֶ אֶ וְ  םלָ עו   עזַ עְ דַּ זְ נִ וְ  הקָ עָ צְ  ׁשִ
 השמיע רבי ישמעאל צעקה גדולה,

ֲהָדָרה: ל ְיָי ּבַ ת, קו  רו  ד ְזכּותו  ְלדו  ֲעמו   ּתַ
 תעמוד זכותו לדורות: –סירב ה' לבטל את הגזירה ואמר למלאכים ובכל זאת 

 .הָר בָ סְ בִּ  הזֶ בָ  הזֶ  ןנָ חֲ טו  וְ  (ה)יםִר הָ  רקֵ עו   אבָ יקִ עֲ  יבִּ ת־ַר אֶ  יאוּ בִ הֵ  יוָר חֲ אַ ֵמ  
 

 .(ו)הָר בְּ תַּ שְׁ הִ לְ  לזֶ ְר בַּ  קֵר סְ מַ בְּ ְמָסְרִקין  רו  ש ָ בְּ ־תֶא  
 

 .הָר מְ אָ  לקו   תבַ וּ  דחָ אֶ בְּ  תו  מָ שְׁ נִ  התָ צְ ָי  
 

 :הָר הֳ טָ  יינֵ מִ ־לכָ בְּ  רהו  טָ  ךָ פְ וּ גּ  יךָ רֶ שְׁ אַ  איבָ קִ עֲ  יבִּ ַר  
 

                                                 
ֶלְך ל' )ירמיה יג יח(  .גבירה .במדרש, הנח לי רגע אחד עד שאבכה על הצדיק .שאל בבקשה לבכות (א) מ ר ַלּמֶ אֱֹ

ִביָרה  .פי' המלכה, ומשפחת הנשיא מבית דוד היו ְוַלּגְ
ניו על עיניו ופניו על במדרש, נטל ר' ישמעאל את ראשו של רשב"ג ונתנו על ארכובותיו ונתן עי .נטל את ראשו וכו' (ב)

ברכיו ל' )דניאל ה  .ארכובותיו פניו וכו' ואמר אי פה המתגבר בגבורה של התורה וכו' איך נקנסה עליך מיתה משונה זו.
ןו(  א ְלָדא ָנְקׁשָ ָבֵתּה ּדָ ר. כינוי לתלמיד חכם שנא' )משלי ו כג( מנורה הטהורה .ְוַאְרּכֻ ָרה או  י ֵנר ִמְצָוה ְותו   .ּכִ

כאשר שמעה בת קיסר קול בכייתו של ר' ישמעאל, באה לראות ענין הבכי וראתה את יופי  .ה להפשיט את ראשוצו (ג)
תואר פניו וביקשה מאביה להחיותו, ולא הסכים ולפיכך שאלה ממנו להפשיט עור פניו כדי להסתכל ביופיו, וכן עשה 

 .בתער גדולת"י בחרבא חריפא, ורש"י פי'  .)ישעיה ז כ( תער השכירה .)מדרש(
במדרש, כיון שהגיע הפושט למקום תפילין, התחיל ר' ישמעאל וצעק צעקה גדולה ומרה  .עת הגיע למקום תפילין וכו' (ד)

וכו' ומן אותה צעקה וכו' נזדעזע כל העולם וכו' פתחו מלאכי השרת צדיק זה וכו' גזירה זו נגזרה עליו, אמר להם 
 ות.הקב"ה הניחו לו כדי שתעמוד זכותו לדור

 כן אמרו על ר"מ ועל ריש לקיש )סנהדרין דף כ"ד ע"א(. .עוקר הרים (ה)
במדרש, וכשהוציאוהו להרגו, זמן קריאת שמע היה, והיו מסרקין את בשרו במסרקות של ברזל,  .את בשרו מסרקין וכו' (ו)

ואמרה אשריך רבי עקיבא והוא היה מקבל עליו עול מלכות שמים וכו' האריך באחד ויצאה נשמתו באחד, יצתה בת קול 
 שגופו טהור וכו'.
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 .הָר הָ זְ אַ וְ  בלֵ  ןרו  בְ שִׁ בְּ  יאוּ בִ הֵ  יוָר חֲ אַ  (א)הדָ הוּ יְ  יבִּ ַר  אבָ בָּ ־ןּבֶ  
 ליבו נשבר מיראת ה', ונזהר מאוד מכל חטא.

ָעה יידֵ בִּ  הנָ שָׁ  יםעִ בְ שִׁ  ןבֶּ  גַר הֱֹ ֶנ    .הָר רוּ אֲ  ְרׁשָ
 

 :הָר הֲ מַ לְ  ו  תּ אכְ לַ מְ בִּ  ידסִ חָ וְ  יקִ נָ  היָ הָ  יתנִ עֲ תַ בְּ  בשֵׁ ו  י  
 

 .(ב)הָר עְ שָׁ  ןו  יּ צִ בְּ  תו  לּ הִ קְ  ילהִ קְ מַ  יוָר חֲ אַ  ןיו  דְ ַר תְּ ־ןבֶּ  איָ נְ נַ ֲח  
 

 .הָר מו  זְ  יילֵ בִ חֲ בַּ  הוּ יפוּ קִּ הִ וְ  ו  מּ עִ  הָר ו  תּ  רפֶ סֵ וְ  שׁ רֵ דו  וְ  בשֵׁ ו  י  
 

 .ּוָבֲערּו בו  ַהְבָעָרה הָר ו  תּ  רפֶ סֵ בְּ  הוּ כֻ ָר כְ וּ  םהֶ בָ  יתוּ צִּ הִ  ראוּ הָ ־תֶא  
 

 :הָר הֵ מְ  תמוּ יָ  אּל  שֶׁ  יחוּ נִּ הִ  רמֶ צֶ  לשֶׁ  יןגִ פו  סְ  ו  בּ לִ ְל  
 ספוגים שרויים במים

 .הָר מו  עֲ  םעַ  הוּ גוּ ָר הֲ  (ג)רפֵ ו  סּ הַ  בבָ שֶׁ יֶ  יבִּ ַר  ידסִ ָח  
 רשעים כמו עם עמורה.

 .הָר בוּ קְ בִּ  רבַּ קְ הָ  אל  וְ  יםבִ לָ כְּ לַ  הוּ יכוּ לִ שְׁ הִ וְ  הוּ קוּ ָר ְז  
 

 :הָר מְ שָׁ לְ  השֶׁ מ  תַר ו  תּ מִ  םלוּ כְּ  יחַ נִּ הִ  אּל  שֶׁ  יולָ עָ ָיְצָאה  (ד)תבַּ  לו  ק  
 

ָרהְו   ין ְיׁשָ ִפּלִ ָמא ַעל ִמְצַות ּתְ ן־ּדָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ  .(ה)ַאֲחָריו ַרּבִ
 

ן־ֲחִכיַנאי ֶא   י ֲחִניָנא ּבֶ י יוָר חֲ אַ וְ ת ַרּבִ ית ַרּבִ  .הָר בְ עֶ  םיו  בְּ  ֻחְצּפִ
 

 :הָר דוּ מְ בִ כְּ  יופִּ  לבַ הֲ בַּ  ףַר ש ְ נִ  חַ רֵ ו  פּ הַ  (ו)ףעו  
 

 .הָר קֵ דְ מַ בְּ  גַר הֱֹ נֶ  הנָ רו  חֲ אַ בָּ  עַ וּ מּ שַׁ  ןבֶּ  רזָ עָ לְ אֶ  יבִּ ַר  יקדִּ ַצ  
 

                                                 
במדרש, ואחריו ר' יהודה בן בבא, ואותו היום שנהרג, בן ע' שנה היה ויום ה' היה והיה יושב  .בן בבא רבי יהודה (א)

 בתענית וכו' יצתה בת קול ואמרה אשריך ר' יהודה בן בבא שגופך נקי וכו'.
' חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה וס"ת מונח לו בין חיקו ומקהיל במדרש, אמרו עליו על ר .חנניא בן תרדיון (ב)

קהילות ברבים, אמרו בשעה שגזרה מלכות הרשעה שלא לעסוק בתורה, מצאו ס"ת בזרועו וכרכוהו בס"ת והקיפוהו 
כדי שלא תצא נשמתו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור ושרפוהו, והביאו ספוגין של צמר ושורין במים והניחום על לבו 

ן אסיפת עם שבאו לשמוע דבר הלכה כ"ש )ברכות דף ח' ע"א(  .בציון שערהמהרה.  ֲעֵרי ִצּיו  שערים א ֵהב ה' ׁשַ
 המצויינים בהלכה.

במדרש, ואחריו ר' ישבב וכו' והרשע צווח על ר' ישבב להרגו בזמן קריאת שמע, כיון שהגיע אל  .רבי ישבב הסופר (ג)
יצאה נשמתו, יצאה בת קול ואמרה אשריך ר' ישבב שלא הנחת מתורת משה כלום, הרגוהו והשליכוהו  ויאמר ה' אל משה

 לכלבים ולא הוספד ולא הוקבר.
 כמו בת קול, שינה את הסדר להעמיד החתימה. .קול בת (ד)
 שם במדרש. .רבי אלעזר בן דמא על מצות תפילין (ה)
. כן אמרו על יונתן בן עוזיאל )סוכה דף כ"ח הפורח נשרף בהבל פיו עוף .מיד עוף הפורחאולי צ"ל . עוף הפורח (ו)

 ע"א( ובמדרש כתב שר' חוצפית היה שקול כיונתן בן עוזיאל.
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 .(א)אָר קְ יִּ וַ  שׁ דֵּ קַ יְ וַ  שׁ וּ דּ קִ  ןמַ זְ  היָ הָ  תבָּ שַׁ  ברֶ עֶ  םו  י  
 

 .הָר מְ גָ לְ  יםיִּ חַ בַּ  הוּ יחוּ נִּ הִ  אל  וְ  יולָ עָ  פוּ לְ שָׁ  ברֶ ֶח  
 

 :(ב)הָר צוּ  רצָ וְ  רצֵ יו   יםהִ לא ֱֹ אָר בָ בְּ  תו  מָ שְׁ נִ  התָ צְ ָי  
 

ה ִה    .הָר עָ גְ בִּ  תו  נּ עַ לְ  הלָ וְ עַ  ינֵ בְּ  יפוּ סִ הו   הנָּ הֵ כָ וְ  הנָּ הֵ כָּ ּנֵ
 

 .הָר עֲ שַׁ לְ  לכַ יוּ  ימִ  קנֶ חֶ וְ  גרֶ הֶ  הפָ רֵ ש ְ  הילָ קִ סְ ּבִ  
 

 .הָר זוּ פְ  הש ֶ  תיו  ָר אֲ  לוּ אכְ י   הנָּ מֶּ מִ  תרֶ תֶ ו  נ  
 

ד ִזְכָרּה.י    ם ְלַאּבֵ את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ׁש ּכַ ם ָקדו  ָמקו   אְכלּוָה ּבְ
 

 :היָר פִ כְּ הַ וְ  היֵ ְר אַ  פוּ ְר טָ  המָ רוּ תְּ הַ  קו  שׁ וְ  הפָ נוּ תְּ הַ  הזֵ ֲח  
 

 .הָר סְּ יַ לְ  דעו   יףסִ יו   אל  וְ  יָ יְ  יביטִ ֵי  
 

 :הָר צָ  תעֵ בְּ  יעַ שִׁ מו  וּ  בק  עֲ יַ  קלֶ חֵ  ,תלו  שְׁ ו  כּ  םיִ כַּ ְר בִּ  ץמֵּ ַא  
 

 :ךְ לֵ נֵ וְ  עסַּ נִ  רו  או  לְ . ךְ לֵ בְ אֶ  ימֵ יְ  מוּ לְ שָׁ  ראמַ י  . ךְ לֶ מֶ ־ךְ לָ מְ יִ  קדֶ צֶ ְל  
 מלך המשיח

 

                                                 
במדרש, ואותו היום שנהרג ערב שבת היה וכו' התחיל בקידוש היום וכו' כיון שהגיע לאשר  .יום ערב שבת היה וכו' (א)

 ברא לאהים הכוהו ויצאה נשמתו וכו'.
אין צייר כלאהינו, צר צורה בתוך צורה ומטיל  ינוּ הֵ לא כֵּ ְוֵאין צּור בברכות )דף י' ע"א( עה"פ )ש"א ב ב(  .יוצר וצר צורה (ב)

 בה רוח ונשמה קרביים ובני מעיים.
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 ,(א)ויתד ותנועה ויתד תנועות שתי שהוא אחד משקל ולכולם השיר במשקל שקולים כולם הציונים
 .בתנועה היתד הומר חרוז כל בסוף ורק

 מו

 הרוקח בעל מווארמז יהודה בר אלעזר והוא חזק אלעזר והעלוב הקטן אלעזר חתום ובסוף ב"א ס"ע

ֲאִלי ֲהלֹא ִצּיֹון לֹום ִתש ְׁ ִכי ֵלםש ָ  .ֲעלּוָבִיךְׁ  ִלש ְׁ הֹוי אֹוי ּבְׁ ֹד ַעל וְׁ ַאֲהָבִיךְׁ  ש   :מְׁ
 

 ירושלים

ר ִצּיֹון ֶׁ ָתה ֲאש  לֶׁז ָהיְׁ ִלילֹות עֶׁ יֹוף ּכְׁ ַצַהל ָמׂשֹושׂ , (ב)ּבְׁ ִגיל וְׁ ֵני וְׁ רוּ  ִלפְׁ  :ָבִיךְׁ כְׁ
 

 מה גדולה היתה השמחה בבית המקדש, לפני הכרובים: שמחה, מוכתרת בכל יופי,

ִכי ִצּיֹון ִני ּבְׁ ַבל ּפּוַגת, ִתּתְׁ ִני לְׁ ּתְׁ ָעָפר, ַזֲעִקי, (ג)ּתִ ִחי וְׁ ֹד ַעל, (ד)ש ְׁ ִדיָבִיךְׁ  ש   :נְׁ
 

 והיכנעי עד עפר, אל תפסיקי,

י ּגֹוִחי ַתּנִ ר םּכְׁ ֶׁ ֹוֲאָפה ֲאש  נֹות ש  י, (ה)ַיֲעָנה ּבְׁ ש ִ ָמעֹות ִלבְׁ סּות דְׁ רֹוָבִיךְׁ  ַעל (ו)ַמר וְׁ  :קְׁ
 

 התכסי דמעות, ולבשי שק על מיתת בנייך: עור,המייללים בפה פהאנחי בקול יללה כמו תנים ובנות יענה, 

לֶׁף ַנַחל ּדֶׁ ִדי ּכְׁ ֲעֵלךְׁ  ַעל רְׁ ר ּדֹוד ּבַ ֶׁ ח ֲאש  ּכַ ה ש ִ ּבָ ִהרְׁ ב ֲהרֹוג וְׁ ִביָבִיךְׁ  ִנּצָ  :סְׁ
 

 הורידי כנחל דמעה על בעלך )הקב"ה( ששכח אהבתו אלייך, והרבה סביבך אויבים עומדים ונצבים להרוג אותך:

אֹוֵיב ָהָיה לֹא כְׁ ָמר ַמלחָ  וְׁ ִמכְׁ תֹוא ּכְׁ ֲהרֹוג, (ז)וְׁ ִביָבִיךְׁ  רוֹ ַויּ  ַיֲעקֹב ַוּיַ  :(ח)ש ְׁ
 

 ה' התנהג כמו אויב, ולא חמל עלינו, כמו שאין מרחמים על תוא שנתפס ברשת, הרג את יעקב וירה חיצים של אש:

ָרא קְׁ ִכי  ַוּיִ ל־ּבְׁ פֵּ אֶׁ ַמר דִמסְׁ ִרים (ט)ֵבלאֲ כַּ  ּבְׁ ּתָ סְׁ ּמִ קֹול (י)ּבַ  :ֲחִביָבִיךְׁ  ַעל הֹוי וְׁ
 

 והקב"ה בעצמו בוכה ומתאבל בנפש מרה בחדריו הפנימיים )כביכול( וצועק "הוי" על מיתת ישראל החביבים:

ֲאִרי קֹול ּכַ כֹור, ָצַעק ּבְׁ ן ּבְׁ ֵאר ּבֵ טֹוָבִיךְׁ  ַאּתְׁ ַנֲחָלִתי, ָזכֹור ּפְׁ יׂש לְׁ ָאז ָיׂשִ  :(יא)וְׁ
 

 "את נחלתי" ועוד יבוא יום ישמח להיטיב לנו: –צועק בקול כאריה  זוכר ה' את תפארתו לשעבר של ישראל בנו בכורו והוא

                                                 
 .ֲהלֹאתנועה היינו אחת מי' תנועות, יתד היינו שוא נע ותנועה שאחריו, כמו  .שתי תנועות ויתד תנועה ויתד (א)
ָכל )איכה ב טו(ל'  .כלילות ביוף (ב) ִליַלת ֹיִפי ָמׂשֹוׂש לְׁ ץ־ּכְׁ . כתר בארמית )ב"ב דף ח' ע"א( כלילופירש"י כל היופי היה שלה.  ָהָארֶׁ

 ילא דשדו אטבריא ופירש"י עטרה למלך קיסר.דמי כל
ִני פּוַגת ָלךְׁ ־ַאל )איכה ב יח(ל'  .פוגת לבל תתני (ג) ּתְׁ  .ּתִ
ִחי )ישעיה נא כג(ל'  .ועפר שחי (ד) ךְׁ ש ְׁ ֵ ש  ַנפְׁ רּו לְׁ ָרֵתךְׁ , ונא' )ישעיה כט ד( ָאמְׁ ח ִאמְׁ ַ ש ּ  .ּוֵמָעָפר ּתִ
ת־ִצּיֹוןוָ ל' אנחה כמו . ּגֹוִחי (ה) ֹוֲאָפה האנחי.הרד"ק )בשורשים( מיכה ד י( פי' ) ֹגִחי ּבַ י הפותח את פיו נקרא שואף כמו  .ש  ּתִ י ָפַערְׁ ּפִ

ָאָפה ש ְׁ ֲאפּו רּוחַ ול' שאיפה שייך אצל תנים שנא'  .)תהלים קיט קלא( ָואֶׁ ים ש ָ ּנִ ּתַ ; התנים, כאשר הם נאנחים, פוערים  )ירמיה יד ו( ּכַ
נֹות ַיֲעָנהחד, כ"ש )ישעיה לד יג( פיהם, ודרך התנים ובנות יענה לגור י ים ָחִציר ִלבְׁ ֵוה ַתּנִ ָתה נְׁ ָהיְׁ , וכשם שדרך התנים ליילל, כן וְׁ

נֹות ַיֲעָנהדרך בת היענה כ"ש )מיכה א ח(  בְׁ ל ּכִ ֵאבֶׁ ים וְׁ ּנִ ּתַ ד ּכַ ּפֵ ה ִמסְׁ ֱעׂשֶׁ ופירש רד"ק כי התנים ובנות יענה דומה קולם לקול  אֶׁ
 נהי ומספד.

ַדם ית מט יא()בראשל' . וסות (ו) ֹו ּובְׁ ֻבש  ִין לְׁ ּיַ ס ּבַ ּבֵ נּוָתהּ בגדי אבל כמו )בראשית לח יד(  .סות מר. ֲעָנִבים סּוֹתה־ּכִ מְׁ ֵדי ַאלְׁ גְׁ  .ּבִ
ָמר)ישעיה נא כ( ל' . ולא חמל כמכמר ותוא (ז) תֹוא ִמכְׁ ל־חּוצֹות ּכְׁ רֹאש  ּכָ בּו ּבְׁ כְׁ פּו ש ָ ַנִיךְׁ ֻעּלְׁ  , ודרשו בב"ק )דף קי"ז ע"א( מהּבָ

 תוא זה כיון שנפל במכמר אין מרחמין עליו.
ִביָבִיךְׁ  ַוּיֹור (ח)  .וֹ ש ּ אִ  יבבִ ש ְׁ  , ל' )איוב יח ה(ירה להבות עלייך. ש ְׁ
דל' )ישעיה כב יב( . ויקרא וכו' (ט) ּפֵ ִמסְׁ ִכי ּולְׁ ּיֹום ַההּוא ִלבְׁ ָבאֹות ּבַ ָרא ֲאדָֹני לאֱִֹהים צְׁ קְׁ  .ַוּיִ
יּבְׁ ( ירמיה יג יזל' ). במסתרים (י) ש ִ ה־ַנפְׁ ּכֶׁ בְׁ ִרים ּתִ ּתָ ובחגיגה )דף ח' ע"ב( דרשו פסוק זה כלפי הקב"ה ואמרו מקום יש לו  ִמסְׁ

שמו ומי איכה בכיה קמיה קוב"ה )בתמיהה( ופריק הא בבתי גואי הא בבתי בראי. ויש לתמוה על הפייטן שהרי  מסתריםלהקב"ה ו
 שהקב"ה בוכה עליו בפרהסיא.אסיק שם שאני חורבן הבית 

. (יא) טֹוָבִיךְׁ יׂש לְׁ ָאז ָיׂשִ ּוב ה' ָלׂשּושׂ כמו שנא'  וְׁ י ָיש  טֹוב  ּכִ יָך לְׁ  )דברים ל ט(.ָעלֶׁ
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ב ש ָ ָאחֹור וְׁ יֹון לְׁ לְׁ ִמין עֶׁ נֹות עֹז יְׁ הּוא ָאסּור ּבְׁ  ַחּלֹות ש ְׁ בּוָיה וְׁ בָּ עָ ַוֲאִני ש ְׁ  :(א)ִיךְׁ צְׁ
 

 יה, ונראה כאילו גם הוא כביכול אסור ועצוב:הקב"ה השתנה כלפיי ואינו שולח ימינו לעזרתי, אלא להיפך, השיב אותה אחור, ואני שבוהופרה הברית, 

רּוב ַמַער ּכְׁ ֹון ּבְׁ ַפת ָלש  ק ׂשְׁ תֶׁ מֶׁ ם ּבְׁ רֶׁ : ,(ב)טֶׁ אֹוָבִיךְׁ רֹוש  רֹב ַמכְׁ ַלֲעָנה וְׁ ה ּכְׁ  ַעּתָ
 

 בימי קדם, היתה תורת ה' המתוקה בפינו, והכרובים העידו על אהבת ה' לנו,

הֹוי בּוָכה ּבְׁ כ ,יֹום ַמר מְׁ ָהֵמר ּבְׁ ה ּכְׁ ּכֶׁ בְׁ תּוָלה ֱאִלי ַעל ַמֲעָרבָ  ,ֹוראֶׁ בְׁ  :(ג)ִיךְׁ ֵהן ּכִ
 

 על סחורתך שנשדדה: ב הבוכה מרה את בנו בכורו,ָאהיום הזה מר, יום בלבול ויללה, ואני בוכה על החורבן כ  

ִטיט חּוצֹות בּוָסה ּכְׁ י יֹום מְׁ ֵמן ּכִ ַמדְׁ אֹוי ,ּבְׁ ִיךְׁ  וְׁ ִקיא ַעל רֹב ֲעַצּבָ ּוִבים ּכְׁ ִנים ֲחש   :(ד)ּבָ
 

 אלילייך: ביום זה דרסו עלינו כמו על טיט ברחוב ועל זבל באשפה, כי

נוֹ  אֹוב ּבְׁ ַמכְׁ ה לְׁ אֶׁ אֹון ַיֲעקֹב, ִירְׁ מֹון, לּו ָרד ּגְׁ ַמטְׁ ׂש ּכְׁ ּפָ חְׁ סּו ֲעֵקָבִיךְׁ  ,נֶׁ ַגם ָחמְׁ  :(ה)וְׁ
 

 ממקום שנס שמה להחבא: ל אחדבכוח כ ד נא הקב"ה, יראה בצרת עמו, שהאויבים מחפשים אותם להרגם, כמו שמחפשים מטמון, ותופסים אותםר  י  

ֹמאל ִדי ֲעֵלי ֵעין ׂשְׁ רְׁ ִמין ּתֵ ַבת ֵעין יְׁ ָקָבִיךְׁ  ,(ו)ַמִים ּבְׁ י נְׁ ּפֵ ַגם ּתֻ יל וְׁ ׂשֹוׂש ּגִ ַבת מְׁ ָ  :(ז)ש 
 

 גם צליל התוף והקלמית:פסקה שמחה ופסק   שארית ישראל יבכו על ההרוגים,

ַדל בֹוֵדךְׁ וְׁ ה ּכְׁ ּבָ זֶׁה ּכְׁ  ,ִנש ְׁ ִנבְׁ ִלי בֹו, ִליָנפּוץ וְׁ ץ ּבְׁ ֲעו ֹ ֵחפֶׁ א ּבַ ֵחטְׁ ּוָבִיךְׁ ּבְׁ ש   :(ח)ן מְׁ
 

 ך ומרדך:ותייבגלל חטאייך, עוונ שבור

רוּ  אֹור ָקדְׁ ש  וְׁ מֶׁ ֶׁ ִמין, ש  ֹוֵמר יְׁ ש  יֹוןש ַ חָ  ,ָסר ֵצל וְׁ לְׁ אֹור עֶׁ ף ,ךְׁ מְׁ :ּכְׁ  (ט)ָנש ַ ָבִיךְׁ  כֹוכְׁ
 

 ור הכוכבים חדל:וגם א ,סר ממנו "ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך" )תהלים קכא ה(

ִצּיֹון ח לְׁ ּכַ ר ש ִ ֶׁ ן ֲאש  ּבָ ָקרְׁ תֹור, עֹוָלה וְׁ :, וְׁ ָבִיךְׁ ָקרְׁ ַיִין, ֵאין מְׁ ִנּסּוךְׁ ּבְׁ  יֹוָנה וְׁ
 

 אין מקריב: וקרבנות העוף

ָזר, ֲהֹפךְׁ  ַאכְׁ לֹא ָחַמל ּכְׁ חֹו וְׁ ָפתְׁ ַתח ּבְׁ א ָיד ַלֲהָנָפה ּפֶׁ וְׁ ָ ש  : ,(י)ּבְׁ ִריָבִיךְׁ יר מְׁ ּבִ  ִהגְׁ
 

 כבורר תבואה בנפה, הגביר את אויבינו: התאכזר כביכול, טלטל אותנו בידו לאבדנוביהמ"ק לאויבים, לא ריחם, ואף פתח הקב"ה שערי 

                                                 
במדרש איכה רבתי )פר' א' אות כד( נתחללה  ,ןיוֹ לְׁ ין עֶׁ מִ ת יְׁ נוֹ יא ש ְׁ י הִ תִ וֹ לּ ר חַ מַ אֹ וָ ' )תהלים עז יא( ל .חלות שנות ימין עליון (א)

כ"ש )ירמיה מ א( . והוא אסור. ינוֹ מִ ר יְׁ חוֹ יב אָ ש ִ הֵ  כמו שנא' )איכה ב ג( .שבלאחור ו .אותה שבועה שכרת עמנו בחורב
ַלִים ָ רּוש  לּות יְׁ ל־ּגָ תֹוךְׁ ּכָ ים ּבְׁ אִזּקִ הּוא־ָאסּור ּבָ יֹום ' )ישעיה יד ג( לבצער ובמכאוב  .בעצביךונדרש בילקו"ש על הקב"ה כביכול.  וְׁ ּבְׁ

ךָ  זֶׁ ָך ּוֵמָרגְׁ ּבְׁ ָך ֵמָעצְׁ  .ָהִניַח ה' לְׁ
ָפַתִים ֹיִסיף לֶַׁקח' )משלי טז כא( ל .במתק שפת לשון (ב) ק ׂשְׁ תֶׁ ַמַער־ִאיש   (מ"א ז לו) ל' .כמער כרוב .ּומֶׁ רּוִבים וגו' ּכְׁ ת"י  תיוֹ לֹ וְׁ  ּכְׁ

ל־ָאִחיוכבש חד ומדבק, פירוש מחובר ודבוק, ואמרו )ב"ב דף צ"ט ע"א( בזמן שישראל עושין רצונו של מקום  ם ִאיש  אֶׁ ֵניהֶׁ  .ּופְׁ
בּוָכה . בירמיה )כב ה(מבוכה וכו' מבוסה (ג) בּוָסה ּומְׁ י"מ אבכה על כי נראה כאילו המיר אותנו ה' באומה אחרת,  .כהמר בכור .ּומְׁ

וכבר כ' ר' בחיי )ריש במדבר( למה נסמכה פרשת תמורה לפרשת הפקודים, כלומר מבטיח אני לכם שאיני מחליף אתכם באומה 
 ת"י סחורא. .ג()יחזקאל כז י ַמֲעָרֵבךְׁ אחרת. 

ֵמָנה' )ישעיה כה י( ל .במדמן (ד) מֹו ַמדְׁ ן ּבְׁ ּבֵ ִהּדּוש  ַמתְׁ ּכֹור . ל' )ישעיה יט יד( קיא פירש"י כמו שדשים תבן בטיט. ּכְׁ עֹות ש ִ ִהּתָ ּכְׁ
ִקיאוֹ  י ַהּגֹוִים)תהלים קלה טו(  'ל .על רוב עצביךכמו שיכור התועה ומקיא.  ּבְׁ  .ֲעַצּבֵ

אֹון ַיֲעקֹבלהקב"ה כ"ש )עמוס ח ז(  כינוי .גאון יעקב (ה) גְׁ ע ה' ּבִ ּבַ . ל' )ירמיה יג וגם חמסו עקביךופירש הרד"ק כמו בי נשבעתי.  ִנש ְׁ
סּו ֲעֵקָבִיךְׁ כב(  מְׁ חְׁ ל' חמס ולקיחה בכוח, שהאויבים הולכים אחרי עקבות הבורחים ותופסים אותם בכוח ממקום שברחו שמה  נֶׁ

 להחבא.
 .עיניתבכה על  עיניכ"ש )א"ר על איכה א טז(  .עלי עין שמאל מים בבת עין ימין תרדי (ו)
 כלי ניגון של נשיפה העשוי נקבים רבים )מצודה יחזקאל כח יג(. .נקביך (ז)
ץ ּבוֹ ל' )ירמיה כב כח(  .נפוץ ונבזה כלי חפץ בלי בו (ח) ִלי ֵאין ֵחפֶׁ הּו ִאם־ּכְׁ ָניְׁ זֶׁה ָנפּוץ ָהִאיש  ַהזֶּׁה ּכָ ב ִנבְׁ צֶׁ פירש"י נפוץ , ַהעֶׁ

םל' )ירמיה ג כב(  .משוביךנשבר.  ּוֹבֵתיכֶׁ ש  ה מְׁ ּפָ רְׁ ֹוָבִבים אֶׁ ִנים ש  ּובּו ּבָ  .ש 
ּפוֹ ל' )איוב ג ח(  .נשף (ט) ֵבי ִנש ְׁ כּו ּכֹוכְׁ ש ְׁ חְׁ ּפוֹ , יֶׁ  .פירש"י חושך אישונו ִנש ְׁ
ֹוֵטף גו' ַלֲהָנָפה גוֹ ל' )ישעיה ל כח(  .הפך יד להנפה בשוא (י) ַנַחל ש  רּוחֹו ּכְׁ א וְׁ וְׁ ָ ָנַפת ש  ופירש הרד"ק רוחו יבוא להניף הגוים ִים ּבְׁ

אשר במחנה אשור בהנפת שוא, ונפה היא הכברה שמניפין בה התבואה ואותה אינה לשוא אלא לברר הבר מן התבן, אבל זאת הנפה 
יטן שהיתה בנו נבואה ומקונן הפי שיניף האל בה את הגוים תהיה נפת שוא שלא יישמר בה דבר צורך אלא הכל ילך לשוא ולאבוד.

 זאת שנאמרה על אויבינו.
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ת ֲעֵלי ַרּבַ ָמה וְׁ ִפי ָחכְׁ ִכי ַעל יְׁ : ָכל־ּגֹוי, ִצּיֹון ּבְׁ כּוָבִיךְׁ בֹוד רְׁ ִדי ִמּכְׁ ה רְׁ ַעּתָ  וְׁ
 

 ממרכבת כבודך: ת  ד  ר  הּו

ִביר ָאר ִכי ַעל ּדְׁ ַאּיֵה ֲהַדר ,ֹוןִצּיֹון ּבְׁ , וְׁ ךְׁ ּכֵ ָעף ַמלְׁ ַרח ּבְׁ  ,ֲהלֹא ָחש  וְׁ :זְׁ כְׁ אַ ּבָ  ָבִיךְׁ
 

 בגין שקרייך: מיהר קודש הקודשים שבו הארון

ָטר קֹום ֻמקְׁ קֹום ֵהיָכל מְׁ ת־מְׁ ִאי אֶׁ ָחן, ִצּיֹון רְׁ לְׁ ֻ : ש  אֹוָבִיךְׁ ָכל־יֹום ֲאָהּה ַעל ַמדְׁ  וְׁ
 

 דאבונך: צעקי מזבח הקטרות

נֵ  פְׁ ַהב ּגַ ַער ,(א)ךְׁ ָסגּורִצּיֹון זְׁ רּוֵבי מְׁ : ,ֲאִריֵאל ,אּוָלם, ּכְׁ נּוָבִיךְׁ ד ּתְׁ גֶׁ ָכל־מֶׁ  וְׁ
 

 ויבול הארץ המעולה: וההיכל האולם, זוג הכרובים, איפה נעלמו גפן של זהב טהור,

ִכי ֵלם ּבְׁ ָ ש  ַגם ,ִצּיֹון וְׁ ֵקִנים וְׁ ִרים ַאּיֵה זְׁ ֹאם, ׂשָ ִביִאים וְׁ ָלָבִיךְׁ  ,נְׁ כֹול ּגְׁ  :(ב)ש ָ
 

 כולם נהרגו בחרב: וכל העם וירושלים

ֵני ַאֲהרֹן ַאּיֵה ּבְׁ קֹול ,ִצּיֹון וְׁ ם ּבְׁ ִוּיִ ָגִלים לְׁ ֵלי דְׁ גְׁ ָאן  ,ּדִ רֹוָבִיךְׁ שָׂ וְׁ  :(ג)ִבים וְׁ
 

 היכן נעלמו זקנים וצעירים: אייה קבוצות הלויים המשוררים,

כּות קֹום ַמלְׁ ךְׁ ֲהלֹא ָבא ָהֳאַפל, אֹור ַצח ֲהלֹא ,ִצּיֹון מְׁ קֹור  ,ִקּצֵ ֵגָבִיךְׁ מְׁ  :(ד)ָיֵבש  וְׁ
 

 יבשו מקורותיך ומעייניך: אורך הצח

ֵני ַיֲעקֹב ֵטי בְׁ בְׁ אּו ש ִ :, ִצּיֹון ֲהלֹא ָיצְׁ חֹוָבִיךְׁ א וְׁ ם ֵחטְׁ ַמן ּתַ אּו ֲעֵדי ֵעת זְׁ ּבְׁ  ָהחְׁ
 

 מתחבאים מחמת אויב עד שיסלח ה' לכל חטאייך: ממך

רֹן, א ֵלךְׁ ּבְׁ ַבעְׁ ִאי לְׁ ִכי, ִקרְׁ קֹול ַמר ּבְׁ ָבִיךְׁ ִצּיֹון ּבְׁ ִקצְׁ סֹוף ָיִחיש  לְׁ ֹו ּכְׁ ש  ַנפְׁ  :(ה)ּוַלי ּבְׁ
 

 יחשוק בך וימהר חשבון הקץ: ברינה של תפילה,

ה ר ַיֲענֶׁ ֶׁ ךְׁ ֲאש  ֵ ס ָיהּ  ,ִצּיֹון ֲהלֹא ַזֲעִקי ִאיש  ֵקץ ּכֵ ּכֹור ֲאהּוִבים וְׁ : (ו)ִיזְׁ ָבִיךְׁ ַחּבְׁ  מְׁ
 

 ך:ייאת כסאו ואת שמו לכל אוהבלאישך עד שיענה אותך, יזכור את ישראל אהוביו, וביום הקץ ישלים 

ִמין עֹוֵרר ֵקץ ַהיְׁ ךְׁ וְׁ ע(ז)ִקּצֵ הֹוש ַ ִמין , וְׁ ָחה(ח)יְׁ ּכְׁ ש ְׁ :־, ִאם אֶׁ נּוָבִיךְׁ ַחת ּתְׁ ִעיר ִמנְׁ א לְׁ  ּנָ
 

ְך" ח  כָּ ָאֹנִכי ֹלא ֶאש   ריבו קרבנות מיבול ארצך:לעיר בה הק )אנא ה'( הבא מהר קץ הגאולה ואחרית הימים, והושעינו ביד ימינך, קיים מ"ש )יש' מט טו( "ו 

                                                 
 )מ"א ו כ( ת"י דהבא טבא.ָזָהב ָסגּור  .גורבמידות )פ"ג מ"ח( גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכל. ס .זהב גפנך (א)
וֹ  .גלביך (ב) ַער לֹא־ַיֲעֹבר ַעל־רֹאש   .)במדבר ו ה( ת"י גלב לא יעבר על רישיה ּתַ
 ילדים שעדיין לא הגיעו למצוות כמו שפירש"י בתמיד )דף כ"ז ע"א(. רֹוִבים. .ורוביך (ג)
אּו ַעלל' )ירמיה יד ג(  .וגביך (ד) ִבים לֹא־ּבָ ם ֵריָקם־ּגֵ ֵליהֶׁ בּו כְׁ אּו ַמִים ש ָ ִבים, ָמצְׁ פירוש מי גשמים מכונסים במקום נמוך, בל' חז"ל  ּגֵ

 ת האדם מטומאה לטהרה.מקוה מים כמו )סנהדרין דף צ"ד ע"ב( מה גבים הללו מעלין א
הכ"ש )סנהדרין דף צ"ח ע"א( זכו  .יחיש לקצביך (ה) ּנָ ֶׁ  .ֲאִחיש 
ס ָיהּ ־ַעלברש"י )שמות יז טז(  .וקץ כס יה (ו)  נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שיימחה שמו של עמלק. ּכֵ
ִמיןל' )דניאל יב יג(  .קץ הימין (ז) ֵקץ ַהּיָ וסרהב לי, פירוש הבא ועורה אלי,  ת"י יתָ וִּ ט צִ פָּ ש ְׁ י מִ לַ ה אֵ ָר עוּ וְׁ  ז(ל' )תהלים ז  .עורר. לְׁ

 מהר )ראה רש"י על ברכות דף מ"ז ע"א מסרהב ואכיל, ממהר לאכול(.
ךָ ל' )תהלים ס ז(  .והושע ימין (ח) ִמינְׁ יָעה יְׁ ינה פי' הרד"ק האויבים חושבים כי ימינך אינה יכולה להצילנו מידם וכאילו ימינך א הֹוש ִ

ךָ יכולה לפיכך  ִמינְׁ יָעה יְׁ ובפסיקתא דר"כ )עמ' קל"א ע"ב(  ., אבל במצודה פי' הושיעה לי בימינך )ונר' כי לזאת כיוון גם א"ע(הֹוש ִ
ִמין ֵקץ ַהּיָ ךָ אותה ימין שהיא משועבדת קץ נתתי לימיני, גאלתי את בני, גאלתי את ימיני, והוא שאמר דוד  לְׁ ִמינְׁ יָעה יְׁ  , אמר דודהֹוש ִ

 לפני הקב"ה, רבון העולמים, כל זמן שיש לישראל עוני, כביכול ימינו משועבדת.
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ָכֵאם ָאב וְׁ ֵאם, ּכָ ה לְׁ ֻתּבָ ּפֹול ּכְׁ כְׁ ִסיס, אֶׁ ַטל אֹור רְׁ י ּכְׁ : (א)ֹראש ִ אֹוֲהָבִיךְׁ ה לְׁ ׂשֶׁ עְׁ  ֲהלֹא אֶׁ
 

 איטיב עמכם כמו אב ואם: אתן לכם מנה כפולה,ה בראשי טיפות טל של תחיית המתים, ינהית)עונה ה'( כש

ת ֵאה אֶׁ י רְׁ ּדַ ַ ָך ּבְׁ ־ש  נְׁ כֹור ּבִ הּבְׁ בּוש  ַיֲעטֶׁ ִבים, ָנָקם לְׁ ָהָבִיךְׁ  (ב)ַכף אֹויְׁ ֲחִנית לְׁ  :(ג)ּבַ
 

 ויתקוף אויביו בחנית וחרב: ילבש בגדי נקם, בכף אויביו, בנך הבכור

ִוּיַת ִדין ּגְׁ ָקָבִיךְׁ  (ד)ּתָ ֲהרֹוס לְׁ רֹור, ּתַ ַנת טֹוב ּדְׁ ָרא ש ְׁ קְׁ כּו, ּתִ פְׁ ָ ר ש  ֶׁ ָך ֲאש  ֵמי ֹצאנְׁ  :(ה)ּדְׁ
 

ם שלפוט את הרוצחים תש מָּ  למקללינו: חרותנו, ישראל, אשר שפכו את דָּ

ֵבן אֹון ,ָאּה, ַהֲחִביִבים ּכְׁ רְׁ אֹוס ּדִ ם מְׁ :(ו)ִהּנָ ָלָבִיךְׁ ֹון ּכְׁ ש  לְׁ ֵמד, ּבִ ָכל־ַמש ְׁ אּו בְׁ  , הּובְׁ
 

 דתם, סבלו ייסורים רעים וכלבים אכלו בשרם: רובכל עת שרצו להכריחם להמי מיאוס ובושה, אוי,

ַגם ִלׂשְׁ  קֹול וְׁ ֱאפֹוןִלסְׁ ַגם ַלֲהרֹוג, לֶׁ בּוָבִיךְׁ  (ז)רֹוף, ַלֲחנֹוק וְׁ ּבֹור לְׁ לֹות, ִלקְׁ ַגם ִלתְׁ  :(ח)וְׁ
 

 אהוביך:

ֹון ּוַבת ִאיש  רּו לְׁ :(ט)ִעּוְׁ חּוָבִיךְׁ ֵני ָתם ֵהם סְׁ ד, ּבְׁ ֵבית ּבַ רּו ּבְׁ ָך, ָעצְׁ ֵדי ִבנְׁ צּו יְׁ  , ִקּצְׁ
 

 ני יעקב:גררו גופות ב מעכו אותם כמו זיתים בבית הבד, את עיני ישראל,

רוּ  , ָנסְׁ ָנךְׁ עֹור ֹצאן ּבְׁ טּו לְׁ ש ְׁ לֹול, ּפָ ָלה ּגְׁ פְׁ ש ִ ִטיט, ִמן ַהר לְׁ ר וְׁ ֹחמֶׁ : (י)ֵזרּום ּבְׁ בֹוָנִיךְׁ  נְׁ
 

 חתכו חכמי ישראל במשור: הפשיטו עורם מעליהם כמו שמפשיטים עור הצאן, גוללו אותם במדרון ההרים, רמסו עליהם

קוּ  ָסרְׁ סּו וְׁ ךְׁ הֲ  (יא)ָרמְׁ ר ַעּמָ ׂשַ צֹוָבִיךְׁ ּבְׁ רֹוף ֵחיָלךְׁ וְׁ נּו ֲאָבִנים ׂשְׁ , ִלּבְׁ ָמךְׁ  :(יב)רּוֵגי ש ְׁ
 

 ליבנו אבנים כדי לשרוף את ישראל צבאותיך: הנהרגים לכבוד שמך, וקרעו ע"י מסרקות ברזל

תֹוךְׁ ָנָהר ּוִביָבִיךְׁ  ֵמי בֹור וְׁ עּו ּבְׁ חֹוט, ָטבְׁ בֹוַח ש ְׁ חּו טְׁ ֵאין ָמֳאָמד, ָטבְׁ גּו ּבְׁ  :(יג)ָהרְׁ
 

 והטביעו את ישראל בבורות, נהרות וביבים: עורבלי שי

: ִדים ֲאִביָבִיךְׁ ַגם לֹומְׁ ָפִרים וְׁ פּו סְׁ רְׁ נֹות, ׂשָ ּכְׁ ש  ּוֵבית ִמש ְׁ ּדָ סּו ִמקְׁ ַגם ָהרְׁ צּו וְׁ  ִקּצְׁ
 

 לומדים צעירים במלוא פריחתם: כינוי לבית המקדש

                                                 
ָלהל' )שיר ה ב(  .ראשי כטל אור רסיס (א) ִסיֵסי ָליְׁ ֻוצֹוַתי רְׁ ָלא־ָטל קְׁ י ִנמְׁ ּרֹאש ִ ֶׁ ושם בילקו"ש בשעה שהקב"ה עתיד להחיות את  ש 

יָך שנא' )ישעיה כו יט(  טל אורל תחיית המתים נקרא ; וטל זה ש המתים הוא מנער קווצותיו והטל יורד והעפר מתגבל יּו ֵמתֶׁ ִיחְׁ
י ַטל אֹורֹת ַטּלֶׁךָ  ֵני ָעָפר ּכִ ֹכְׁ נּו ש  ַרּנְׁ קּומּון ָהִקיצּו וְׁ ֵבָלִתי יְׁ חשיבות היא, בכתובות דף )י"ב( ב"ד של כהנים  .אכפול כתובה לאם. נְׁ

אל לא ב"ד של כהנים בלבד אמרו אלא אפי' משפחות המיוחסות היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז וכו' אמר רב יהודה אמר שמו
ישבישראל אם רצו לעשות כדרך שהכהנים עושין עושין, ואמרו בפסיקתא ומתנחמין בכפלים שנא' )ישעיה מ א(   ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ

ך לאשתו, אמר המלך אפשר ורש"י פי' )הושע ב א( משל למלך שכעס על אשתו, שלח אחר הסופר, עד שלא בא הסופר, נתרצה המל
. שנא' )ירמיה לא ח( כאביצא סופר זה מכאן תוהה לומר למה שלח אחרי, אמר לו, בוא וכתוב לה שאני כופל לה כתובתה. 

ָאב ָרֵאל לְׁ ִיׂשְׁ י־ָהִייִתי לְׁ ּנוּ . שנא' )ישעיה סו יג( וכאם. ּכִ ַנֲחמֶׁ ר ִאּמֹו ּתְׁ ֶׁ ִאיש  ֲאש   .ּכְׁ
ָאהט יז( ל' )ישעיה נ .נקם לבוש יעטה (ב) ִעיל ִקנְׁ מְׁ ַעט ּכַ ת ַוּיַ ֶׁ ּבֹש  לְׁ ֵדי ָנָקם ּתִ גְׁ ש  ּבִ ּבַ לְׁ  .ַוּיִ
ַרק ֲחִניתל' )נחום ג ג(  .בחנית להביך (ג) ב ּובְׁ רֶׁ ַלַהב חֶׁ  נאמר על כלי זיין מחודדים ומבריקים. וְׁ
ִוּיֹותל' )תהלים קי ו(  .תדין גוית (ד) ּגֹוִים ָמֵלא גְׁ  .ָיִדין ּבַ
י ֹאתוֹ כב יא(  ל' )במדבר .לקביך (ה) ָכה ָקָבה־ּלִ  .לְׁ
רל' )ישעיה סו כד(  .דראון (ו) ׂשָ ָכל־ּבָ ָהיּו ֵדָראֹון לְׁ  .וְׁ
 להמית במתיחה על אופן והוא סוג עינוי. .לאפון (ז)
ִני ַאחִֹתי ַכּלָהל' )שיר ד ט(  .לבוביך (ח) ּתִ בְׁ  .ִלּבַ
ִאיש  כינוי לעין כ"ש )דברים לב י(  .לאישון (ט) הּו ּכְׁ נְׁ רֶׁ  .ת־ֵעיֵנךְׁ ם בַּ ּדֹ ַאל־תִּ כינוי לעין כ"ש )איכה ב יח(  .בת. ֹון ֵעינוֹ ִיּצְׁ
יל' )איוב לט טו(  .זרום (י) הָ ־ּכִ ֶׁ דּוש  ה תְׁ דֶׁ ָ ת ַהׂשּ ַחּיַ ָה וְׁ זּורֶׁ ל ּתְׁ גֶׁ יטוּ כ"ש )מיכה ג ג(  .פשטו לעור צאן בנך .רֶׁ ש ִ ם ִהפְׁ עֹוָרם ֵמֲעֵליהֶׁ  וְׁ

שבת פ"ד מ"א( נסורת של חרשים, שנופלת כשחותכים את הקורה במשור. ולוחות ל' ) .נסרו .)ירמיה כג ב( צאןוישראל נמשלו ל
 נסורין נקראים נסרין )סוכה פ"א מ"ו(.

 כן אמרו על רבי עקיבא שסרקו בשרו במסרקות ברזל )ברכות דף ס"א ע"ב(. .וסרקו (יא)
ָכלל' )ישעיה כט ז(  .וצוביך (יב) יהָ ־וְׁ  פירש א"ע כל וכל צבאה בחסר אל"ף. צֹבֶׁ
 ביב שהוא קמור ארבע אמות ברשות הרבים פי' צינור ליציאת מים.ל' )עירובין פ"ח מ"י(  .וביביך (יג)
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ֵאם ַיַחד  ָהָאב וְׁ ֵעץ ַמֲאָכל ֲהלֹאַטף ּכֹל וְׁ ֲחתּו לְׁ חּו, ש ִ ִיךְׁ  ָזבְׁ ִאּבָ  :(א)עֹודֹו ּבְׁ
 

 בתחילת צמיחתו: שחטו את כולם, את האב, את האם ואת הילדים,

לּו ֲחמ ִניםוּ ָנפְׁ ַגם ִמש ְׁ ִרים וְׁ ַגם סֹופְׁ ר(ב)ִדים וְׁ רְׁ ִטיט ִנגְׁ ים ֲחִסיִדים ּבְׁ  :(ג)ֲעֵרָבִיךְׁ  וּ , ַזּכִ
 

ִבים: ,בעלי משנה  אנשים ֲער 

ּובֹות ים ֲחש  ַגם ָנש ִ ֲהָבִיךְׁ ֻהּכּו ֲחִסידֹות וְׁ ַהבְׁ רּו מְׁ מְׁ חְׁ לֹות, נֶׁ ָיה ּגְׁ רְׁ עֶׁ ֵאיךְׁ ֵערֹום וְׁ  :(ד), וְׁ
 

 איך הופשטו גופותיהן לעין כל רואה, ואח"כ שרפו אותן באש:

ַקר (ה)וּ ש  עָ  לּו, ַקרְׁ לְׁ ָ ַגם ש  זּּו וְׁ ָלה, ּבַ ֵני ַעוְׁ : (ו)בְׁ ָהָבִיךְׁ ף זְׁ סֶׁ קּו ּכֶׁ ַגם ִחּלְׁ  וְׁ
 

 וחילקו ביניהם כספך וזהבך: הרסו את הקירות, לקחו ביזה וגם שלל, מיהרו

הּוָבִיךְׁ  ֵהן ָצחֹות צְׁ ֵערֹום, וְׁ ן ּבְׁ ֵלךְׁ ּדֹמֶׁ ַגם ַהש ְׁ מֹו ָסחֹוב, וְׁ כּום ּכְׁ ש ָ  :(ז)ָלֲעגּו מְׁ
 

 והם היו טהורים ויפים: ערומים כדומן על פני האדמה, ןהתלוצצו בהם, משכו גופותיהם, וסחבו אותן, והשליכו אות

ה דֹוֵמם ֲחִסין, ָלּמָ ָבִיךְׁ  ָוִתיק וְׁ ָארְׁ גֹוי נֹוֵטר לְׁ ּתָ ֵהן לְׁ רְׁ ּבַ ָהם ִהגְׁ ִאיש  ִנדְׁ  :(ח)ּכְׁ
 

 אתה ה' חזק, בידך ליפרע מהם, ובכל זאת אתה שותק, למה אתה כאיש מופתע, ולמה הגברת עלינו את הגויים האורבים לנו ועוקבים אחרינו:

קֹום  קֹום נְׁ נְׁ מֹו ַנֲחַלי, ּתִ כּו ּכְׁ פְׁ ַבע, ש ָ ָגִדים צְׁ ם ּבְׁ ּדָ ָזָבִיךְׁ ּבַ ֵני ֵנָכר וְׁ  :(ט)ַעל ּבְׁ
 

 והינקם מבני נכר טמאים: אנה ה' צבע בגדיך בדם אויביי, אשר שפכו את דמי כמו נחלים,

ִתּיָה ן ש ְׁ בֶׁ קֹוד ֲעָנָבִיךְׁ  (י)אֶׁ פְׁ ָעה ּתִ ר ָנטְׁ ֶׁ ן ֲאש  פֶׁ קֹוף, ּגֶׁ ֵהיָכל זְׁ ָעה בְׁ ר ָטבְׁ ֶׁ  :(יא)ֲאש 
 

 אל, ענבי גפנך אשר נטעה ימינך:וזכור את בני ישר זקוף את אבן השתייה אשר טבעה,

ִביָבִיךְׁ  ִזיף רְׁ ַטל ַזרְׁ , ּכְׁ ךְׁ ּבֵ ִקרְׁ ךְׁ ּבְׁ ֱאסֹוף ַעּמֵ ר יֶׁ ֶׁ ֵעת ֲאש  ׂשֹוׂש, ּבְׁ ךְׁ ֲהלֹא ִגיל וְׁ  :(יב)ִלּבֵ
 

 ויהיה לך ה' כטל וכטיפות גשם: )מדבר לירושלים( לבך יגיל וישמח, כאשר הקב"ה יאסוף את הגלויות,

                                                 
ִאּבֹו  ל' )איוב ח יב( .עודו באביך (א) ּנּו בְׁ  עודנו רענן כמו עץ צעיר. פי'עֹודֶׁ
ה (ט כג)כינוי לצדיקים כ"ש בדניאל  .חמודים (ב) י ֲחמּודֹות ָאּתָ סופרים  ל' המדרש )ויק"ר פר' ט'(. וגם סופרים וגם משנים .ּכִ

 .יםנִ ש ְׁ מַ ומשנים המלמדים את התינוקות באמונה. ואולי צ"ל 
הּוָדהיש לפרשו ל' )מלאכי ג ד(  .ערביך (ג) ַחת יְׁ ָבה ַלה' ִמנְׁ ָערְׁ ד"א יש לפרשו ל' כל ישראל ערבים זה לזה, וצדיקי הדור ערבים לכל . וְׁ

 ישראל.
אש ל' )שבת פ"ב מ"ג( פתילת  .מהבהביך .נשרפו ל' )חולין פ"ג מ"ג( נפלה לאור ונחמרו בני מעיה פי' כווצו מחמת האור .נחמרו (ד)

 הבגד שקיפלה ולא הבהבה.
ּו ָוֹבאּו ָכל)יואל ד יא( ל'  .עשו (ה) ִביב־עּוש   .ַהּגֹוִים ִמּסָ
ַקר ִקיר ל'  .קרקר (ו) ַקרְׁ  )ישעיה כב ה( פי' הרד"ק הורס קיר.מְׁ
ָלִים. ל' )ירמיה כב יט( סחוב וגם השלך (ז) ָ רּוש  ֲעֵרי יְׁ ַ ש  ָאה לְׁ ֵלךְׁ ֵמָהלְׁ ַהש ְׁ ֵבר ָסחֹוב וְׁ בּוַרת ֲחמֹור ִיּקָ . ל' )חולין דף ז' ע"ב( צהוביך. קְׁ

 צהבו פניו של רבי, פי' האירו.
י ברכות דף ט' ע"ב( וכאן הכוונה עניו עניו )רש"ותיק ועושה חסד ביום דין,  ותיק. כינוי להקב"ה כ"ש )בימים נוראים( לותיק (ח)

וקשה שאתה שומע ניאוצו חסין מי כמוך ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה ־ִמי. בגיטין )דף נ"ו ע"ב( ודומם חסיןששומע רשעים מחרפים ושותק. 
ִגּבֹור לֹ ל' )ירמיה יד ט(  .למה כאיש נדהם וגידופו של אותו רשע ושותק. ָהם ּכְׁ ִאיש  ִנדְׁ יֶׁה ּכְׁ ה ִתהְׁ יעַ ָלּמָ הֹוש ִ נבהל  נדהם, א יּוַכל לְׁ

 שומר לארוב ולהתנפל. .נוטר לארביך)מצודה(. 
ָחם כ"ש )ישעיה סג(  .בדם בגדים צבע (ט) ֵיז ִנצְׁ ֲחָמִתי וְׁ ֵסם ּבַ מְׁ רְׁ אֶׁ י וְׁ ַאּפִ ֵכם ּבְׁ רְׁ דְׁ אֶׁ ת וגו' וְׁ ּגָ דֵֹרךְׁ ּבַ יָך ּכְׁ ָגדֶׁ ָך ּובְׁ ֶׁ בּוש  ַמּדּוַע ָאדֹם ִללְׁ

ּבוּ  ָכל־ַמלְׁ ָגַדי וְׁ ָאהַעל־ּבְׁ אּוַלי ּבָ ַנת ּגְׁ י ּוש ְׁ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְׁ י ּכִ ּתִ ָאלְׁ גְׁ י אֶׁ ַ  .. טמאיםזביך .ש 
 היתה בקודש הקודשים בימי בית שני )יומא דף נג ע"ב( אולם לא ידעתי מנין לו שטבעה. .אבן שתיה (י)
ר־ל' )תהלים פ(  .גפן אשר נטעה תפקוד ענביך (יא) ֶׁ ה ֲאש  ַכּנָ ן זֹאת וְׁ פֶׁ קֹד ּגֶׁ ךָ ּופְׁ ִמינֶׁ ָעה יְׁ  .ָנטְׁ
ָרֵאלכ"ש )הושע יד ו(  .כטל (יב) ִיׂשְׁ ל לְׁ יֶׁה ַכּטַ הְׁ ץל' )תהלים עב ו(  .זרזיף רביביך .אֶׁ ִזיף ָארֶׁ ִביִבים ַזרְׁ רְׁ פי' כגשם הנוטף על הארץ  ּכִ

 )רש"י(.
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ֵדה נָ  ית ׂשְׁ ַהר ּבֵ יֹון לְׁ לְׁ ִליש  (א)כֹוןעֶׁ ש  ש ְׁ ֹגדֶׁ ִיךְׁ  (ב), ּבְׁ ֻלּבָ ד מְׁ בֶׁ ֹאד זֶׁ ָגַבּה מְׁ  :(ג)ָירּום, וְׁ
 

 חלק אהוביך: בראש ההר יתרומם, בית המקדש ייכונן במקומו,

ו ַ ָבִבי ֲאש  ל־לְׁ ה(ד)זֹאת אֶׁ ַחּכֶׁ ֵנךְׁ יְׁ הּוא ָחנְׁ ה, וְׁ ִניָבִיךְׁ (ה), אֹוִחיל ֲאַחּכֶׁ יָרה ּבְׁ  :(ו), ֲחפֹוץ ש ִ
 

 וחפץ לשמוע קול שירת ישראל: וגם ה' מחכה ליום החנינה, אקווה ואמתין, ,זאת אשים אל לבי

ר, ֲעִלי ַעל ַהר ֵ ַבׂשּ ֵלם ּתְׁ קֹול ש ָ ִצּיֹון ּבְׁ ן לְׁ נֶׁ ָעָבִיךְׁ (ז)רֶׁ א, ָעב ּבְׁ ֵעךְׁ ּבַָ  :(ח), ֲהלֹא ִיש ְׁ
 

 הלא ישעך מגיע מהר כמו עבים בשמים: "עלי לראש הרים",  –תבשר בקול רינה לציון ולירושלים 

ִעיר ָמׂשֹושׂ לֹ ָחָזק הֲ  תּוָלה, ּבְׁ עֹול ּבְׁ ִגיל ִלבְׁ , ׂשֹוׂש לְׁ  (ט)א ָבא ּבְׁ גֹוֵנךְׁ ַנֵחם יְׁ :ש ָ לְׁ  ָבִיךְׁ
 

 הלא יבוא הקב"ה בשמחה להתחתן עם בת ציון )כנס"י(, בירושלים, עיר שמחתו, ינחם את היגון, וישמח כל ישראל השבים מגלות:

לֹום ֲחש   ֲאִלי ִלש ְׁ ִכי ִעם עּולִצּיֹון ֲהלֹא ִתש ְׁ ָמחֹול לְׁ ֵלם ּבְׁ . ש ָ :שָׂ וְׁ  (י)ּוָבִיךְׁ  ָבִיךְׁ
 

 ירושלים רקדי במחול עם צעירייך וזקנייך:
 

 
 מז

והיא שקולה )בעל הכוזרי(  ר' יהודה בר שמואל הלוי הספרדי, כן כתוב עליה בכת"י הוא ר' יהודה קסטליןל
 במשקל חבריה

 :ךְׁ יִ ָר דָ עֲ  רתֶׁ יֶׁ  םהֵ וְׁ  ךְׁ מֵ לוֹ ש ְׁ  יש ֵ רְׁ וֹ דּ  .ךְׁ יִ יַר סִ אֲ  םלוֹ ש ְׁ לִ  ילִ אֲ ש ְׁ תִ  אלֹ הֲ  ןוֹ יּ צִ 
 

 :ךְׁ יִ ָר בָ עֲ ־לכָּ מִ  יאִ ׂשְׁ  ברוֹ קָ וְׁ  קחוֹ ָר  םלוֹ ש ְׁ  ,ןימָ תֵ וְׁ  ןפוֹ צָּ מִ וּ  חָר זְׁ מִ וּ  םיָּ מִ 
 

 :ךְׁ יִ ָר ָר הֲ  לעַ  םתָּ דְׁ ִר לְׁ  ףסָ כְׁ נִ וְׁ  ,ןמוֹ רְׁ חֶׁ  לטַ ּכְׁ  יועָ מָ ּדְׁ  ןתֵ נוֹ  (יא)הוָ אֲ תַּ  ירסִ אֲ  םלוֹ ש ְׁ וּ 
 

ּכֹות ֲענּותֵ  יםִלבְׁ :(יב)ךְׁ ֲאִני ַתּנִ יָרִיךְׁ ש ִ בּוֵתךְׁ ֲאִני ִכּנֹור לְׁ יַבת ש ְׁ ֱחלֹום ש ִ ֵעת אֶׁ  , וְׁ
 ענייך

                                                 
ית־ה'בילקו"ש )על מיכה ד א(  .להר בית שדה נכון (א) ָהָיה ַהר ּבֵ ִמים וְׁ ַאֲחִרית ַהּיָ ָהָיה ּבְׁ ים  וְׁ כּו ּגֹוִים ַרּבִ ָהלְׁ ָהִרים וְׁ רֹאש  הֶׁ ָנכֹון ּבְׁ

ית לאֱֵֹהי ַיֲעקֹב  ל־ּבֵ אֶׁ ל ַהר־ה' וְׁ רּו ַנֲעלֶׁה אֶׁ ָאמְׁ ָחק , ולא כיצחק שקראו שדה שנא' האֶׁ ָר ר ה' יֵ הַ ּבְׁ לא כאברהם שכתוב בו וְׁ ֵצא ִיצְׁ ַוּיֵ
ה  דֶׁ ָ ׂשּ קֹום לאֵאלא כיעקב שקראו בית שנא' ָלׂשּוַח ּבַ ָרא ַלּמָ קְׁ ית־לאֵ  ַוּיִ  .ּבֵ

הוי, פי' כשגודשין את המידה, היא מחזקת שליש נוסף כמו באהלות )פ"ח גודשא תילתא בשבת )דף ל"ה ע"א( האי  .בגודש שליש (ב)
; ומידה גדושה נראית כמו הר. ודאי התבסס הפייטן על דברי הקליר  מ"א( ארבעים סאה בלח שהן כוריים )ששים סאה( ביבש

ש   ֲהדֹוםבקרובה לפר' החודש  ֹגדֶׁ ש  ּבְׁ ֻחּדַ ַהּיֹום ַהזֶּׁה יְׁ . ּכְׁ ש  דֶׁ זּוד עֶׁ ר נְׁ ר ִמּגֵ ֶׁ . ובפירוש שם כתב כ"ש )ב"ב דף ע"ה ע"ב( עתיד ֲאש 
אות. אי נמי כ"ש שם אם שלשים ירושלים פי' ג' פרס שלישלזה רמז כאן באמרו הקב"ה להגביה את ירושלים שלש פרסאות, ואולי 

 .עלההן כל אחת ואחת יש בה שלשה מדורין למ
ִני ַאחִֹתי ַכּלָה. ל' )שיר ד ט( ביךומל. ת"א חולק )בראשית ל כ(. זבד (ג) ּתִ בְׁ ה ; ד"א שבאו באש על קידוש שמך ל' בא אחר  ִלּבַ ִלּבָ וְׁ

ה ַלּבֶׁ  חייב. ַהמְׁ
ָגמּול ֲעֵלי ִאּמוֹ ל' )תהלים קלא כ(  .אל לבבי אשו (ד) י ּכְׁ ש ִ י ַנפְׁ ּתִ דֹוַממְׁ יִתי וְׁ ּוִ  .ִאם־לֹא ש ִ
םל' )ישעיה ל יח(  .הוא חננך יחכהו (ה) כֶׁ ה ה' ַלֲחַננְׁ ַחּכֶׁ  .ָלֵכן יְׁ
ָפָתִיםל' )ישעיה נז יט(  .בניביך (ו)  .ִניב ׂשְׁ
ַלִיםל' )ישעיה מ ט(  .בקול שלם תבשר עלי על הר (ז) ָ רּוש  ת יְׁ רֶׁ ֶׁ ַבׂשּ ת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלךְׁ מְׁ רֶׁ ֶׁ ַבׂשּ ֹבּהַ ֲעִלי־ָלךְׁ מְׁ  .ַעל ַהר־ּגָ
יָנהל' )ישעיה ס ח(  .עב בעביך (ח) עּופֶׁ ָעב ּתְׁ  , כן נא' על קיבוץ גלויות.ִמי־ֵאּלֶׁה ּכָ
יׂש ָעַלִיךְׁ לאֱָֹהִיךְׁ ל' )ישעיה סב ה(  .לבעול בתולה וכו' (ט) ה ָיׂשִ ּלָ ׂשֹוש  ָחָתן ַעל־ּכַ ָנִיךְׁ ּומְׁ ָעלּוךְׁ ּבָ תּוָלה ִיבְׁ חּור ּבְׁ ַעל ּבָ י־ִיבְׁ  .ּכִ
 פירש"י נער. ּול ָיִמיםעל' )ישעיה סה כ(  .עול (י)
 אסיר בגלות ומלא תאוה לארץ ישראל, אין ספק כי הפייטן מדבר על עצמו. .אסיר תאוה (יא)
יםכ"ש )מיכה א ח(  .תנים (יב) ּנִ ּתַ ד ּכַ ּפֵ ה ִמסְׁ ֱעׂשֶׁ  פי' הרד"ק התנים ידמה קולם לקול נהי ומספד. אֶׁ
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ַמֲחַנִים ה ּולְׁ ֱהמֶׁ ֹאד יֶׁ ִניֵאל מְׁ ִלפְׁ ֵבית־לאֵ וְׁ י לְׁ ֵעי (א)ִלּבִ גְׁ ָכל־ּפִ : (ב)וְׁ הֹוָרִיךְׁ  טְׁ
 רים:וכל המקומות בו התפללו אבותינו הטהו בית אל, פניאל ומחנים, מקומות בארץ ישראל

ֲעֵרי ַ מּול ש  ַתח לְׁ ֵרךְׁ ּפָ ַהּיֹוצְׁ , וְׁ ֵכָנה ָלךְׁ ִכיָנה ש ְׁ ְׁ ם ַהש ּ ָעָרִיךְׁ ־ש ָ ַחק ש ְׁ ַ  :(ג)ש 
 

ִאיָרִיךְׁ  כֹוָכִבים מְׁ ַסַהר וְׁ ש  וְׁ מֶׁ ֶׁ ֵאין ש  , וְׁ אֹוֵרךְׁ ַבד ָהָיה מְׁ ָי לְׁ בֹוד יְׁ  :(ד)ּוכְׁ
 

ר רּוַח ֹלאֱִהים ש ְׁ  ֶׁ ָמקֹום ֲאש  ךְׁ ּבְׁ ּפֵ ּתַ ִהש ְׁ י לְׁ ש ִ ַנפְׁ ַחר לְׁ בְׁ ִחיָרִיךְׁ ־פּוָכה ַעלאֶׁ  :(ה)ּבְׁ
 

בּו ֲעָבִדים ֵאיךְׁ ֵיש ְׁ ָי, וְׁ א יְׁ ּסֵ ַאּתְׁ ּכִ לּוָכה וְׁ ית מְׁ : (ו)ַאּתְׁ ּבֵ ִביָרִיךְׁ אֹות ּגְׁ סְׁ  ֲעֵלי ּכִ
 

ִציָרִיךְׁ  חֹוַזִיךְׁ וְׁ לּו לאֱִֹהים לְׁ ר ִנגְׁ ֶׁ קֹומֹות ֲאש  ּמְׁ ֹוֵטט ּבַ ש  ֵנִני מְׁ  :(ז)ִמי ִיּתְׁ
 

אַ  ָנַפִים וְׁ י כְׁ ה־ּלִ ָתָרִיךְׁ ִמי ַיֲעׂשֶׁ ין ּבְׁ ָבִבי ּבֵ ֵרי לְׁ ִבתְׁ דֹוד, ָאִניד לְׁ ִחיק נְׁ  :(ח)רְׁ
 אעביר את שברי ליבי בין שברייך:

ֵצךְׁ  י ֲעֵלי ַארְׁ ַאּפִ ּפֹול לְׁ ת־ֲעָפָרִיךְׁ  אֶׁ ֹאד ַוֲאחֹוֵנן אֶׁ ה ֲאָבַנִיךְׁ מְׁ צֶׁ רְׁ אֶׁ  :(ט)וְׁ
 

י רֹון עֲ ־ַאף ּכִ בְׁ חֶׁ ּתֹוֵמם ּבְׁ ש ְׁ אֶׁ רֹות ֲאבֹוַתי וְׁ ִדי ֲעֵלי ִקבְׁ ָעמְׁ :ב ְׁ ָבָרִיךְׁ ַחר קְׁ  ֵלי ִמבְׁ
 

ִמּלֵךְׁ  ַכרְׁ ַיֲעֵרךְׁ וְׁ בֹור ּבְׁ עְׁ : (י)אֶׁ ָמה ַעל ַהר ֲעָבָרִיךְׁ ּתֹומְׁ ש ְׁ אֶׁ ָעֵדךְׁ וְׁ ִגלְׁ מֹוד ּבְׁ עְׁ אֶׁ  וְׁ
 הר העברים: בשדות

ֹהר ָהָהר ֵני(יא)ַהר ָהֲעָבִרים וְׁ ם ש ְׁ ר ש ָ ֶׁ : , ֲאש  ִאיַרִיךְׁ ּומֹוָרִיךְׁ דֹוִלים מְׁ  אֹוִרים ּגְׁ
 

מֹות אֲ  ש ָ י נְׁ רַחּיֵ , ּוִמּמָ ֵצךְׁ  :(יב)ךְׁ יִ ָר הָ ף נְׁ ת צוּ פֶׁ נֹ וְׁ  ,ךְׁ רֵ פָ ת עֲ קַ בְׁ אַ  ררוֹ ־ּדְׁ ִויר ַארְׁ
 ומי נהרייך משובחים מדבש: עפרך עולה על אבק בשמים

: ִביָרִיךְׁ ר ָהיּו דְׁ ֶׁ ָמָמה ֲאש  בֹות ש ְׁ ָיֵחף ֲעֵלי ָחרְׁ י ֲהלֹוךְׁ ָערֹום וְׁ ש ִ ַנפְׁ ַעם לְׁ  ִינְׁ
 

                                                 
 מקומות בארץ ישראל. .לב ב() , מחנים)בראשית לב לא(, פניאל )בראשית כח יט(בית אל  (א)
קֹוםל' תפילה כ"ש )בראשית כח יא(  .פגעי (ב) ּמָ ע ּבַ ּגַ פְׁ  ודרשו )ברכות דף כ"ו ע"ב( אין פגיעה אלא תפילה. ַוּיִ
ָמִיםכ"ש )בראשית כח יז(  .למול שערי שחק שעריך (ג) ָ ַער ַהש ּ ַ זֶׁה ש   .וְׁ
בֹוד ה' ָעַלִיךְׁ ָזַרח "ש )ישעיה ס א( כך יהיה לעתיד לבוא כ .וכבוד ה' לבד היה מאורך וכו' (ד) ךְׁ ונאמר )ישעיה ס יט( ּוכְׁ ה־ּלָ יֶׁ לֹא־ִיהְׁ

אֹור וגו' ש  לְׁ מֶׁ ֶׁ  .עֹוד ַהש ּ
אּו ל' נבואה כ"ש )יואל ג א(  .במקום אשר רוח לאהים שפוכה (ה) ִנּבְׁ ר וְׁ ׂשָ ל־ּבָ ת־רּוִחי ַעל־ּכָ ּפֹוךְׁ אֶׁ ש ְׁ ואין השכינה שורה על הנביאים אֶׁ

 )מו"ק דף כ"ה ע"א ורש"י ד"ה שהיה כבר(.אלא בארץ ישראל 
לּו ָבנוּ כינוי לאומות העולם שנא' )איכה ה ח(  .עבדים (ו)  .ֲעָבִדים ָמש ְׁ
 שליח, כינוי לנביאים, שלוחי המקום. .ציר (ז)
ריש לפרשו שם הרים בארץ ישראל כ"ש )שיר ב יז(  .בין בתריך (ח)  , ד"א במקום ברית בין הבתרים.ָהֵרי ָבתֶׁ
חֵֹננוּ ל' )תהלים קב טו(  .רצה אבניך מאוד וכו'וא (ט) ת־ֲעָפָרּה יְׁ אֶׁ יָה וְׁ ת־ֲאָבנֶׁ יָך אֶׁ י־ָרצּו ֲעָבדֶׁ פי' הכוזרי )בחתימת הספר( רוצה  ּכִ

 לומר כי ירושלים תיבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו עפרה ואבניה.
 שדות וכרמים )רד"ק על ישעיה י יח(. .וכרמלך (י)
 . מקום קבורת אהרן )במדבר כ כח(.הר ההרמקום קבורת משה )במדבר כז יב(.  .הר העברים (יא)
הּ כ"ש )ישעיה מב ה(  .חיי נשמות אויר ארצך (יב) ִכים ּבָ רּוַח ַלֹהלְׁ יָה וְׁ ָמה ָלָעם ָעלֶׁ ש ָ ודרשו בכתובות )דף קי"א ע"א( מתים  ֹנֵתן נְׁ

 .מר דרור .קנ"ח ע"ב( אוירא דארץ ישראל מחכים, והחכמה חיי הנשמהשבארץ ישראל קמים לתחיית המתים, ד"א כ"ש )ב"ב דף 
 (.צוף. חלות דבש )רד"ק שורשים שורש נופת צוףבושם )שמות ל כג(. 
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ַנז ר ִנגְׁ ֶׁ קֹום ֲארֹוֵנךְׁ ֲאש  מְׁ :(א)ּבִ ֵרי ֲחָדָרִיךְׁ נּו ַחדְׁ כְׁ ר ש ָ ֶׁ רּוַבִיךְׁ ֲאש  קֹום ּכְׁ  , ּוִבמְׁ
 

ִזיָרִיךְׁ  ת־נְׁ ֵמָאה אֶׁ ץ טְׁ רֶׁ אֶׁ ַמן ִחּלֵל ּבְׁ ּקֹוב זְׁ אֶׁ ִרי, וְׁ ֵאר ִנזְׁ ִליךְׁ ּפְׁ ַאש ְׁ  :(ב)ָאגֹוז וְׁ
 , ואקלל את היום בו חוללו נזירייך בגלות:אגזוז שער ראשי ואשליך ארצה תפארת שערותיי

ֱעַרב לִ  תֵאיךְׁ יֶׁ ָלִבים אֶׁ ֲחבּו ַהּכְׁ י ִיסְׁ ֱחזֶׁה ּכִ ֵעת אֶׁ תֹות ּבְׁ  :ךְׁ יִ יָר פִ ־ּכְׁ י ֲאכֹול ּוש ְׁ
 

ָרִיךְׁ  ָ ש  ֵרי נְׁ גְׁ ִבים ּפִ ִפי עֹורְׁ ה ּבְׁ אֶׁ רְׁ עֹוד אֶׁ ֵעיַני ּבְׁ ִהי ָמתֹוק לְׁ אֹור יֹום יְׁ  :(ג)אֹו ֵאיךְׁ מְׁ
 

ַנפְׁ  ָסַלי וְׁ אּו כְׁ ָבר ָמלְׁ י כְׁ ַעט, ּכִ י מְׁ ּפִ ַאט, ַהרְׁ גֹוִנים לְׁ :ּכֹוס ַהיְׁ רֹוָרִיךְׁ י ִמּמְׁ  ש ִ
 הישפכי לאט, הרפי ממני לרגע,

ּכֹור ָאֳהִליָבה זְׁ אֶׁ , וְׁ ה ֲחָמֵרךְׁ ּתֶׁ ש ְׁ ָרה ָאֳהָלה אֶׁ ּכְׁ זְׁ ת (ד)ֵעת אֶׁ ה אֶׁ צֶׁ מְׁ אֶׁ :־וְׁ ָמָרִיךְׁ  ש ְׁ
 ואז אמצוץ גם את השמרים: ירושלים יין התרעלה, שומרון

ִרי ֵמָאז, וּ  ש ְׁ קְׁ ֵחן ּתִ ִליַלת יֳִפי, ַאֲהָבה וְׁ :ִצּיֹון ּכְׁ ֹות ֲחֵבָרִיךְׁ ש  רּו ַנפְׁ ש ְׁ  ָבךְׁ ִנקְׁ
 

מֹוֵתךְׁ ּובֹוִכים ַעל ֹומְׁ ַהּכֹוֲאִבים ַעל ש  ָוֵתךְׁ וְׁ לְׁ ַ ש  ֵמִחים לְׁ ְׁ :־ֵהם ַהׂשּ ָבָרִיךְׁ  ש ְׁ
 

: ָעָרִיךְׁ מּול נֹוַכח ש ְׁ קֹומֹו לְׁ ֲחִוים ִאיש  ִמּמְׁ ּתַ ךְׁ ּוִמש ְׁ ּדֵ גְׁ ֹוֲאִפים נֶׁ ִבי ש   ִמּבֹור ש ְׁ
 

ר  ֶׁ ֵרי ֲהמֹוֵנךְׁ ֲאש  דְׁ :עֶׁ ֵדָרִיךְׁ חּו גְׁ כְׁ לֹא ש ָ ָעה וְׁ ִגבְׁ כּו ֵמַהר לְׁ ַהּלְׁ ִהתְׁ לּו וְׁ  ּגָ
 

ָמָרִיךְׁ  י תְׁ ִסּנֵ ַסנְׁ לֱֶׁאחֹוז ּבְׁ ִצים ַלֲעלֹות וְׁ ַאּמְׁ ּוַלִיךְׁ ּוִמתְׁ ש  ֲחִזיִקים ּבְׁ  :(ה)ַהּמַ
 בענפי בשולי בגדייך

רֹוס ָער ּוַפתְׁ נְׁ ֻתמַּ  (ו)ש ִ ַדּמּו לְׁ ָלם יְׁ בְׁ ִאם הֶׁ ָלם, וְׁ ָגדְׁ כּוךְׁ ּבְׁ :ֲהַיַערְׁ אּוַרִיךְׁ  ִיךְׁ וְׁ
 תרפיהם בבל ומצרים

ל ל־אֶׁ אֶׁ , וְׁ יַחִיךְׁ ש ִ ַדּמּו מְׁ ל־ִמי יְׁ אֶׁ , וְׁ ִביַאִיךְׁ ִיךְׁ וְׁ ־ִמי נְׁ ִוּיַ :ש ָ ִמי לְׁ  ָרִיךְׁ
 והמשוררים: כהנים ומלכים המשוחים

ל ִליל ּכָ ַיֲחלֹוף ּכְׁ ה וְׁ נֶׁ ָזָרִיךְׁ ־ִיש ְׁ דֹור ָודֹור נְׁ עֹוָלם, לְׁ ֵנךְׁ לְׁ כֹות ָהֱאִליל, ָחסְׁ לְׁ  :(ז)ַממְׁ
 כתרייך:

ב לאֱַֹהִיךְׁ  מֹוש ָ ךְׁ לְׁ :(ח)ִאּוֵ ֲחֵצָרִיךְׁ ּכֹון ּבַ ִיש ְׁ ַרב וְׁ ִיקְׁ ַחר וְׁ ֵרי ֱאנֹוש  ִיבְׁ ַאש ְׁ  , וְׁ
 יבחר בו ה', אז יתקרב

                                                 
 ע"י יאשיה מלך יהודה )יומא דף נ"ב ע"ב(. .ארונך אשר נגנז (א)
ם ונאמר )דברים יד א( תלישת השער היתה סימן יגון )ירמיה ז כט, מיכה א טז, איוב א כ(  .אגוז וכו' (ב) ין ֵעיֵניכֶׁ ָחה ּבֵ ימּו ָקרְׁ לֹא־ָתׂשִ וְׁ

 . אין נזירות עולה בחוץ לארץ משום טומאת ארץ העמים )נזיר פ"ג מ"ו ופי' הרע"ב(.חלל בארץ טמאה את נזיריך. ָלֵמת
לו לנשר שנדרס ע"י  אוי לו לאריה שטרפו הכלב, אוי .כי יסחבו הכלבים את כפיריך וכו' אראה בפי עורבים פגרי נשריך (ג)

 העורב.
ַיד. ל' )תהלים עה ט( אשתה חמרך וכו' ואמצה את שמריך. ירושלים )יחזקאל כג ד(. אהליבהשומרון.  .אהלה (ד) י כֹוס ּבְׁ ַיִין ־ּכִ ה' וְׁ

ר ִמזֶּׁה ַאךְׁ  ּגֵ ךְׁ ַוּיַ סֶׁ ֵעי־ָחַמר ָמֵלא מֶׁ ּתּו ּכֹל ִרש ְׁ צּו ִיש ְׁ יָה ִימְׁ ָמרֶׁ ץ־ש ְׁ  .ָארֶׁ
יו. ל' )שיר ז ט( ךבסנסני תמרי (ה) ִסּנָ ַסנְׁ ָתָמר ֹאֲחָזה ּבְׁ ֱעלֶׁה בְׁ  .אֶׁ
 . מצרים )בראשית י יד(.פתרוסבבל )ת"א בראשית י י(.  .שנער (ו)
כתר בארמית כ"ש )ב"ב דף ח' ע"א( כההוא דמי כלילא דשדו  כליליש לפרשו יעברו ויחלפו לגמרי, ד"א  .ישנה ויחלוף כליל (ז)

ן . שלא כדרך העולם שנא' )משלי כז כד( חסנך לעולם לדור ודור נזריךר. אטבריא, פירש"י עטרה למלך קיס עֹוָלם חֹסֶׁ י לֹא לְׁ ּכִ
ִאם דֹור ּדֹור־וְׁ  .ֵנזֶׁר לְׁ

ב לוֹ . כ"ש )תהלים קלב יג( אוך למושב לאהיך (ח) מֹוש ָ ּה לְׁ  .ִאּוָ
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ָחָרִיךְׁ  עּו ָעָליו ש ְׁ קְׁ ִיּבָ , וְׁ ה ֲעלֹות אֹוֵרךְׁ אֶׁ ִירְׁ יַע וְׁ ַיּגִ ה וְׁ ַחּכֶׁ ֵרי מְׁ  :(א)ַאש ְׁ
 

ִחיַרִיךְׁ וְׁ  טֹוַבת ּבְׁ אֹות ּבְׁ :ִלרְׁ עּוָרִיךְׁ ַמת נְׁ ּוֵבךְׁ ֱאֵלי ַקדְׁ ש  , ּבְׁ ָחֵתךְׁ מְׁ ׂשִ לֹוז ּבְׁ  ַלעְׁ
 
 

 
 שקול במשקל חבריומח 

. ִריָדִיךְׁ ַות ׂשְׁ לְׁ ַ ֲאִלי ש  : ִצּיֹון ֲהלֹא ִתש ְׁ ִדיָדִיךְׁ נֹות יְׁ ּכְׁ ֵבית ִמש ְׁ ךְׁ ּבְׁ ּבֵ ִקרְׁ בּו בְׁ כְׁ   ש ָ
 

 אשר בימי קדם שכנו בתוכך

ֵכנַ  ל־ש ְׁ ֲאלּו ּכָ י ִיש ְׁ ָכל־ּכִ ָדִיךְׁ  ,אֹוֲהֵבךְׁ ִיךְׁ וְׁ נֹודְׁ ה מְׁ נֹוד רֹאש  ֲהלֹא ֵהּמָ ה מְׁ   :(ב)ִהּנֵ
 

 מך וכולם מנודדים ראשם, כדרך המנחמים:ושכנייך ואוהבייך שואלים לשל

ִביֵרךְׁ  מֹות ּדְׁ ֹומְׁ ַבּכּו ֲעֵלי ש  ִפיָדִיךְׁ  ,ַמר ַמר יְׁ ל ּתֹוךְׁ רְׁ ָחה אֶׁ ּלְׁ ֻ ר ש  ֶׁ ַעל ִניצֹוץ ֲאש    :(ג)וְׁ
 

 :חדריך ועל האש אשר נשלחה לתוך

ָהֵרךְׁ  ַהר ַהּטֹוב ּבְׁ ִמים וְׁ ׂשָ ֵאיךְׁ ִנתַּ  ,ָהֵרי בְׁ סֹוָדִיךְׁ וְׁ קֹום יְׁ ק ִמּמְׁ ּתַ עְׁ צּור יֶׁ   :(ד)ק ּכְׁ
 

 ?ממקומוסלע ממקום יסודותיך, האם ניתן להזיז בית המקדש ואיך הוסר  כינויים להר המוריה

תֹוֵכךְׁ ֲעו ֹ פּו ַחּטֹאת ֲאָנש ִ  ,(ה)ן ָאָדםלֹא ָלן ּבְׁ ֵאיךְׁ ָאסְׁ :וְׁ ָדִיךְׁ אֹובְׁ דּו ּבְׁ ַעד ָאבְׁ   ים וְׁ
 

 הצטברו חטאים עד שגרמו לאובדנך:ואיך 

ךְׁ  ׂשֹוׂשֵ ַית מְׁ ָכל ,ִקרְׁ   :ךְׁ יִ דָ רֵ י חֲ ש ֵ נְׁ אַ  אוּ מְׁ טְׁ י נִ זַ ה אֲ יכָ אֵ  ,(ו)הָר הֲ ה טָ אָ מְׁ טֻ  וֹ ־בּ לְׁ
 

 ואיך אפוא נטמאו החרדים למצוות ה': ירושלים, עיר מלאה שמחה, טיהרה כל טומאה,

נָ  ַתֲענּוגָיִפית וְׁ ֹאד ַאֲהָבה ּבְׁ ּתְׁ מְׁ ָכל ,(ז)ַעמְׁ :־וְׁ ָגָדִיךְׁ ֵיי מְׁ רְׁ תֹוךְׁ ּפִ ִמים ּבְׁ ׂשָ   ֵריַח ּבְׁ
 

 פירות יבולך:

ִביִאים ר מְׁ ּכָ ש ְׁ ֵעת אֶׁ ל־ָהֲאָרצֹות ּבְׁ י ּכָ ַ ש  ָמָדִיךְׁ  ,(ח)וְׁ ינֹות ּגְׁ דּוד ּבֵ ּגְׁ ר ּבַ ׂשַ ּתְׁ ּכְׁ ַכנְׁ ָ   :(ט)ש 
 

 שכנת כמו מלך בתוך עמים רבים, ואפילו גמדים באו לשרת בצבאך: ת,מתנובעת תפארתך, כל הארצות הביאו אלייך  

פוּ  קְׁ חּו ש ָ ךְׁ ָצמְׁ ר ּבָ ֶׁ ק ֲאש  דֶׁ צֶׁ ל־מְׁ  ,(י)ֵאמּון וְׁ כּו, ּכָ ּפְׁ הְׁ ִיךְׁ ֵעת נֶׁ ַבּדָ ּו לְׁ ש   :(יא)ִתים ָחרְׁ
 

 :כל הגוים שתקו מתמהון לאור חומרת שקרייךאבל כשהאמת והצדק הופרו בך,  ונראו, בך אמת וצדק צמחו

                                                 
ךָ . ל' )ישעיה נח ח( ויבקעו עליו שעריך (א) ַחר אֹורֶׁ ַ ש ּ ַקע ּכַ  .ָאז ִיּבָ
ַנֲחמוֹ )איוב ב יא( . כדרך המנחמים כ"ש מנוד ראש וכו'הנה  (ב) ו ָלבֹוא ָלנּוד לֹו ּולְׁ ּדָ ֲעדּו ַיחְׁ ּוָ  .ַוּיִ
ִפיָדתֹו ָזהָ  . ל' )שיר ג ט(רפידיך (ג)  פי' מיטתו מכוסה בזהב, והוא כינוי לבית המקדש. ברְׁ
צּור . ל' )איוב יד יח(כצור יעתק (ד) ק וְׁ ּתַ עְׁ קֹמוֹ  יֶׁ  .ִמּמְׁ
 .הּ ין בָּ לִ ק יָ דֶׁ צֶׁ ( ישעיה א כאובידו עון שנאמר )כ"ש )במדבר רבה פר' כ"א( לא לן אדם בירושלים . וכך עון אדםלא לן בת (ה)
 .אולי מדבר במחוסרי כפורים, או בטמאי מת שלא טהרו אלא באפר הפרה שעבודתה בירושלים .לכל בו טומאה טהרה (ו)
ֲענּוגִ ל' )שיר ז ז( . יפית ונעמת מאוד אהבה בתענוג (ז) ּתַ ּתְׁ ַאֲהָבה ּבַ ַעמְׁ ִפית ּוַמה־ּנָ  .םיַמה־ּיָ
ֵכי  ל' )תהלים עב י(. אשכר (ח) ָבאַמלְׁ ָבא ּוסְׁ ֵכי ש ְׁ יבּו ַמלְׁ ָחה ָיש ִ ים ִמנְׁ ִאּיִ יש  וְׁ ש ִ ר ַתרְׁ ּכָ ש ְׁ ִריבוּ  אֶׁ  .דורון אשכרפירש"י  ַיקְׁ
ךְׁ ל' )איוב כט כה(  .שכנת כשר בגדוד (ט) לֶׁ מֶׁ ּכֹון ּכְׁ ש ְׁ אֶׁ דּוד וְׁ ּגְׁ ֵחיֵלךְׁ ַעלל' )יחזקאל כז יא( . גמדיך. ּבַ ַוד וְׁ ֵני ַארְׁ חֹומֹוַתִיךְׁ ָסִביב ־ּבְׁ

דִ  ַגּמָ לֹוַתִיךְׁ ָהיוּ וְׁ ּדְׁ ִמגְׁ ִדיםו ים ּבְׁ שם של אומה )כמו שת"י קפוטקאי( שירתו את מלך צור כשכירי חרב, והפייטן מניח שבשעת  ַגּמָ
ִדיםגַּ תפארתה של ירושלים,   .באו לשרת את מלכי יהודה בתור שכירי חרב ּמָ

ַמִים ל' )תהלים פה יב(. שקפו (י) ָ ק ִמש ּ דֶׁ צֶׁ ָמח וְׁ צְׁ ץ ּתִ רֶׁ ת ֵמאֶׁ ָקף ֱאמֶׁ ָקףול'  ִנש ְׁ מתאים לדבר המתקרב ומתגלה יותר ויותר כ"ש  ִנש ְׁ
מוֹ ־ִמי)שיר ו י(  ָקָפה ּכְׁ ש ְׁ ַחר־זֹאת ַהּנִ פֹוןונא' )ירמיה ו א(  ש ָ ָפה ִמּצָ קְׁ י ָרָעה ִנש ְׁ  .ּכִ

ִתים (יא) בָ ל' בדאי ושקרן כמו )נחמיה ו ח(  .לבדיך פירש"י אנשים. .)דברים ב לד( מְׁ ּדְׁ ָיה ּכַ י לֹא ִנהְׁ ה אֹוֵמר ּכִ ר ַאּתָ ֶׁ ִרים ָהֵאּלֶׁה ֲאש 
ה בֹוָדאם ָך ַאּתָ ּבְׁ וּ ומיוסד עלה"פ )איוב יא ג(  .ִמּלִ ִתים ַיֲחִריש  יָך מְׁ ּדֶׁ  , פירוש, האם אנשים ישתקו כשישמעו את השקרים שלך.ּבַ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%90_%D7%9B%D7%90
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תכֻּ  ִריֵתךְׁ ֱאֵלי ָמוֶׁ ר ּבְׁ טֹון ,(א)ּפַ לְׁ ֵאין ש ִ : וְׁ ִיךְׁ ל־ַמֲחַמּדָ עּו ּכָ אֹול ָטבְׁ ש ְׁ  יֹום ּבִ
 

 בוטל בריתך עם המוות )פי' המוות לא יימנע מלפגוע בך(, ואבד שלטונך באותו יום טבעו בשאול כל מחמדייך:

גּוָריו ד ָחַלץ לְׁ ש ַ ין ֲעִטיָניו וְׁ ּנִ זָ  ,ּתַ ַאכְׁ י לְׁ ָדִיךְׁ ּוַבת ַעּמִ ָ ש  ּתְׁ לְׁ ַאּתְׁ הֹוַבש ְׁ  :(ב)ר וְׁ
 

 

כּו ָבךְׁ  נֹוֵתךְׁ ָהלְׁ ָטפֹוף ּבְׁ ֳקָדִיךְׁ  ,ָהלֹוךְׁ וְׁ ח ָקדְׁ ּפַ ׂשִ ה וְׁ ָערֶׁ ֵהן יְׁ תְׁ צּור ּפָ  :(ג)וְׁ
 

 והביא על ראשן צרעת: הקב"ה גילה ערוותן, בנותייך התהלכו בחוסר צניעות,

עוּ  ָטבְׁ ָתַחִיךְׁ וְׁ לּו ּפְׁ ָאבְׁ בַּ  ,ָאנּו וְׁ יֹום ִנש ְׁ ִריֵחךְׁ ּבְׁ ִעיָדִיךְׁ  ,ר ּבְׁ ה מְׁ הֹו ִהּנֵ  :(ד)וְׁ
 

 אוי, הלא חטאייך העידו נגדך: אנינות ואבלות ענין אחד

ָעה י ָירְׁ ש ִ ָבִבי, ַנפְׁ ֵיִליל לְׁ : ,(ה)ָלֵכן יְׁ ךְׁ ּיִ חֹק ּדַ בּוז ַלַעג ׂשְׁ ֵרִכי ּבְׁ ּכְׁ זְׁ  ֵעת אֶׁ
 

 די והותר: כאשר אני זוכר שאת לבוז ולעג,  צווחת,

ַחם ַלחֲ  לְׁ אּוםֵאיךְׁ אֶׁ ה מְׁ ַאּוֶׁ תְׁ : ,ִמי אֹו אֶׁ רֹב לּוֵלי ֲחָסָדִיךְׁ נּו ּבְׁ ַרתְׁ י ִנכְׁ  ּכִ
 

 ברוב פשעינו אוכל

ית ֹלאֱַהי ֱאַסף ִמּבֵ ִגיל נֶׁ ָחה וְׁ מְׁ ָדִיךְׁ  ,ׂשִ ַאּבְׁ י מְׁ ּבֵ ֵבית ָעצְׁ ן ּבְׁ ֻרּנַ ַעד ָמַתי יְׁ  :(ו)וְׁ
 

 ישירו בבתי אלילי אויבייך: נעלמו

ָחָלה ֲאָחז ִציֵרי ַחלְׁ ָבִבי וְׁ ָעה לְׁ ִליָדִיךְׁ  ,ּוִניּתָ ַוע יְׁ ֶׁ ם ש  ּתַ יֹום ִנסְׁ  :(ז)ּבְׁ
 

 כאשר תפילת בנייך אינה מתקבלת במרום:

כֹור ָמוֶׁת ק ָאֳהֵלךְׁ ּבְׁ ִמיָדִיךְׁ  ,ִנּתַ ִדים צְׁ ֻצּמָ י ֲחָילֹות מְׁ ֵ ש  תּו ַאנְׁ ַעּוְׁ ִהתְׁ   :(ח)וְׁ
 

 ייך מכל צד:כל אנשי הצבא אשר עמדו מסביב לך להגן על אחזתם עווית הגלה אותך מאהלך,מלאך המוות 

ֵעי ָרָזךְׁ ּוַמה־ַמה רּו יֹודְׁ קְׁ צוּ ־ּיָ רְׁ מְׁ ה ַלֲעַצת שֵׂ (ט)ּנִ וֶׁ :, ָמה ַאש ְׁ ָדִיךְׁ ַלּמְׁ ל מְׁ   כֶׁ
 

 יקרים היו תלמידי חכמים, ודבריהם היו נכונים ומקובלים,

ּבוֹ  ִקרְׁ ל־ִאיש  ּבְׁ ַבב ּכָ ָנפֹוג לְׁ רֹו סֹוד ֲחמּוָדִיךְׁ  ,ָנמֹוג וְׁ ָזכְׁ א ּבְׁ ּנֶׁ ֻ ש  ָניו יְׁ עֹז ּפָ   :(י)וְׁ
 

 אובדן הצדיקים שישבו בסוד הסנהדרין:את  ראה פניו משתנה מרוב צער כשזוכרומ לב כל איש נמס ונחלש,

ָבַרי לּו דְׁ זֶׁל ,ּכָ רְׁ ֵעט ּבַ ים ּבְׁ ֻחּקִ ֵנם מְׁ ֵאיָדִיךְׁ  ,ּוִמי ִיּתְׁ ָבַרִיךְׁ וְׁ ִבים ש ְׁ ַחּצְׁ   :(יא)מְׁ
 

 מי יתן שיכתבו את כל הצרות והצער שקרו לך: חרוטים

                                                 
ֻכפַּ  ל' )ישעיה כח יח(. כופר בריתך עלי מות (א) תוְׁ ם אֶׁ כֶׁ ִריתְׁ ת־ר ּבְׁ ית אשר אמרתם, כרתנו ברית עם המוות, פירש"י יתבטל הבר ָמוֶׁ

 .לא יגש אלינו
ם כ"ש )איכה ד ג(. תנין עטיניו וכו' (ב) ת־ּגַ ן ּבַ ד ֵהיִניקּו ּגּוֵריהֶׁ ַ צּו ש  ים ָחלְׁ ּנִ ר־ּתַ ּבָ דְׁ ּמִ ֵעִנים ּבַ יְׁ ָזר ּכַ ַאכְׁ י לְׁ )איוב כא כד(  . ל'עטיניו .ַעּמִ

אּו ָחָלב  , פי' במצודה הם השדיים.ֲעִטיָניו ָמלְׁ
ָטֹפף )ישעיה ג טז(. כ"ש הלוך וטפוף (ג) ָנה ָהלֹוךְׁ וְׁ ַלכְׁ נֹות . כ"ש )ישעיה ג יז( פתהן יערה ושפח קדקדיך .ּתֵ קֹד ּבְׁ ח ֲאדָֹני ָקדְׁ ּפַ ׂשִ וְׁ

ֵהן ה'ִצּיֹון וַ  תְׁ ה ּפָ ָערֶׁ  .יְׁ
ָכלל' צער כמו )עמוס ה טז(  .והו (ד) ָכל־ּבְׁ ד ּובְׁ ּפֵ חֹבֹות ִמסְׁ רּו הוֹ ־רְׁ יש לפרשו שלמנחמייך אין מה  .ו הנה מעידיךוה. הוֹ ־חּוצֹות ֹיאמְׁ

רךְׁ ַהבַּ ה־לָּ ה ֲאַדּמֶׁ מָ  ךְׁ ־ֲאִעידֵ המָ לומר אלא הו ואבוי ל' צער, כ"ש  לַ ת יְׁ ה־לָּ  םיִ ּוש ָ וֶׁ , פירש"י דרך המנחם להעיד ךְׁ ךְׁ ַוֲאַנֲחמֵ ָמה ַאש ְׁ
 .ולומר כך אירע גם לפלוני, אבל שברך גדול כ"כ שאין למנחמים במה להשוות

וֹ ל' )ישעיה טו ד( . ירעה נפשי (ה) ש  ָעה ַנפְׁ  .ּלוֹ  ָירְׁ
י ַהּגֹוִים)תהלים קלה טו(  'ל אלילי אויבייך. עצבי מאבדיך (ו)  .ֲעַצּבֵ
וֵּ ם כִּ גַּ )איכה ג ח(  . כ"שנסתם שוע ילידיך (ז) ַ ַעק ַוֲאש  זְׁ ַתם ּתְׁ י אֶׁ  .יתִ ִפלָּ ַע ׂשָ
כֹור מָ . ל' )איוב יח ג( בכור מות (ח) יו ּבְׁ ּדָ ַטחוֹ ֹיאַכל ּבַ ֵתק ֵמָאֳהלֹו ִמבְׁ ת ִיּנָ תוּ ל' )קהלת יב ג(  והתעותו אנשי חילות.. וֶׁ ַעּוְׁ ִהתְׁ י  וְׁ ֵ ש  ַאנְׁ

ָחִיל ים פירש"י אחזתם עווית, מחלה וכאב, כמו בחולין )דף ס' ע"ב(  הֶׁ  .שכל הרואה אותם אוחזתו עויתַעּוִ
צ־ַמה( ל' )איוב ו כה. ומה נמרצוסוד )דניאל ב ל(. . רזך (ט) רְׁ מְׁ ֵרי וּ ּנִ ר־ִאמְׁ ֶׁ  פי' חזקים, נכונים ומקובלים על שומעם. ֹיש 
ָפג ִלּבוֹ ( ל' )בראשית מה כו. נפוג. להמיס את הלב )רש"י( ָלמּוג ֵלבל' )יחזקאל כא א( נמוג.  (י) . ועוז פניו נחלש )רד"ק שורשים( ַוּיָ

 .)קהלת ח א(. ישונא
ָכל. ל' )יחזקאל ח י( מחוקים (יא) ית יִ ־וְׁ ּלּוֵלי ּבֵ ָרֵאלּגִ ה ׂשְׁ ֻחּקֶׁ יר־ַעל מְׁ ֵעט ל' )איוב יט כד(. בעט ברזל מחצבים. ַהּקִ ת ־ּבְׁ עָֹפרֶׁ זֶׁל וְׁ רְׁ ּבַ

בּון ּצּור ֵיָחצְׁ יֹום ֵאיִדי. ל' )תהלים יח יט( ואידיךגם חציבה ל' כתיבה וחריטה.  .ָלַעד ּבַ מּוִני בְׁ ַקּדְׁ  .יְׁ
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לּו מְׁ  ָ ַאיש  נְׁ יַאִיךְׁ  ,(א)ׂשַ ׂשִ רּון נְׁ ֻ ש  ֵטי יְׁ בְׁ ֵני ש ִ : ,ּבְׁ ָדִיךְׁ ַכּבְׁ ִכי ֵהן ּומְׁ ַתיְׁ רְׁ ָ ש    מְׁ
 

 ואילו בני ישראל, הנשיאים, הכהנים, וכל מכבדי ה' שוממים: שונאיי יושבים בשלווה,

ֵפה נֹוף ַבת יְׁ ָ ִבי ,ש  ַלל צְׁ ץ ּוִמכְׁ רֵֶׁ ׂשֹוׂש אֶׁ ים ,מְׁ ֻאּמִ אֹות לְׁ ּלּום  ִצבְׁ ֹבא ש ִ קּוָדִיךְׁ ּבְׁ   :(ב)ּפְׁ
 

 מיום באו צבאות הגוים, ביום הפורענות: , מקום יפה, שמחת הארץ, מכלל יופי,הופסקה העבודה בבית המקדש

ִעיֵרךְׁ  ִרי לְׁ ִעי ,ִאמְׁ ֵהָרגְׁ י וְׁ ִבי ּדֹּמִ ִגיָדִיךְׁ  ,ש ְׁ ל נְׁ ּגַ ִתיב ַמעְׁ ֹוֵבב נְׁ ש  י יְׁ   :(ג)ַעד ּכִ
 

 :שראליץ ה לארעד ישיב הקב"ה את כל שרייך וידריכם חזר שתקי

ַעד יֹום ָיקּום ֹלאֱַהי לְׁ ה לְׁ ֵכן ֲאַחּכֶׁ גּוָדִיךְׁ  ,(ד)ּובְׁ ל נְׁ ּגַ ֱערֹוָצה ֲהמֹון ַמעְׁ   :(ה)לֹא אֶׁ
 

 המון המתנגדים לך ההולכים בדרך נגדך:לא אפחד מלטרוף אויבי, ו

ֵרךְׁ  ַבר יֹוצְׁ זֹון ּדְׁ קֹול ָחַ ַצח ֲאַיֵחל לְׁ דּוָדיִ  ,נֶׁ ת־נְׁ יב אֶׁ ָהש ִ ַרֲחֵמךְׁ לְׁ :ָאַמר לְׁ   ךְׁ
 

 ולהבטחת ה' לרחם את ציון ולהחזיר בנ"י מגלותם: לעולם אחכה לקיום דברי הנבואות,

ס ַכּנֵ ֵחךְׁ יְׁ ֵנס ָיִרים ,ִנדְׁ ֵעךְׁ  ,וְׁ בֹוא ִיש ְׁ בֹוֵאךְׁ  ּבְׁ לֹום יְׁ דֹודָ  ,ש ָ ַנֵחם ּבְׁ ִתתְׁ :וְׁ   ִיךְׁ
 

 עם אוהבייך:
 

 
 .אברהם החוזהשקול על משקל חבריו ומחברו מט 

 :ךְׁ יִ ָבָר ש ְׁ  לוּ דְׁ גָּ  םיָ ּכְׁ  ןעַ מַ לְׁ  ידַּ  יןאֵ  .(ו)ךְׁ יִ יָר צִ לְׁ  דעָ לְׁ גִ  יִר צֳ ־לכָּ  יחִ קְׁ  ןוֹ יּ צִ 
 גם אם תקחי כל צורי גלעד לטפל בכאבך, אין די, כיון שמכאובייך גדלו מאוד:

 :(ז)ךְׁ יִ ָר הָ נְׁ  אוּ צְׁ יָ  רקָ ל־יְׁ כָּ  םקוֹ מְׁ  ןדֶׁ ן־עֵ מִ וּ , הנָ תוּ נְׁ  םיִ וֹ גּ  ךְׁ תוֹ ּבְׁ  ּתְׁ אַ  יבִ צְׁ  ץרֶׁ אֶׁ 
 חמדה

 :ךְׁ יִ ָר הוֹ טְׁ  יכִּ  ףאַ , (ח)ףסַ אֱ נֶׁ  יזַ אֲ  ,ןדֵּ רְׁ יַ  ימֵ ּבְׁ  רוֹ שָׂ ּבְׁ  ץחַ ָר  ןמָ עֲ נַ  ,תאוֹ לְׁ  יהִ יְׁ וַ 
 הטהורים שבך: כןשל נרפא מצרעתו, כ

 :ךְׁ יִ ָר ָר הֲ  בצַ חְׁ מַ  םלוֹ הֲ יַ  מוֹ ּכְׁ  רקָ יָ  ,(ט)זפָ וּ  בהַָ זָ ּבְׁ  ךְׁ צֵ רְׁ אַ  רפַ עֲ  הּלֶׁ סֻ יְׁ  אלֹ  ףאַ 
 הלומים:אבנים הנחצבים מהרייך יקרים כמו י ייערך

 :ךְׁ יִ ָר רוֹ מְׁ  קוּ תְׁ מָ  ףצוּ ּכְׁ  םלָ אוּ וְׁ , (י)ןש ֵּ הַ  התָ הֲ קָ  אלֹ וְׁ  ךְׁ ֵר סְׁ בָ  אבוֹ ּבְׁ  ,יםגִ נוּ עֲ ל־תַּ כָּ 
 כולך תענוגים, ואף בוסר שלך אינו מקהה את השיניים,

                                                 
ַאי (א) נְׁ ׂשַ לּו מְׁ ֵאימסופק אני אולי צריך לנקד  .ש ָ נְׁ ׂשַ  ופרושו שונאי ישורון יושבים בשלוה. מְׁ
לל' )תהלים מח ג( . יפה נוף משוש ארץ (ב) ׂשֹוׂש ּכָ ֵפה נֹוף מְׁ ץ־יְׁ ן . מכלול יופי ל' )ירמיה ג יט(מכלל צבי .ָהָארֶׁ ּתֶׁ אֶׁ ץ ־וְׁ רֶׁ ָלךְׁ אֶׁ

ה ַנֲחַלת ּדָ מְׁ אֹות ּגֹוִים חֶׁ ִבי ִצבְׁ ם ּכְׁ ל' )ירמיה כה יד( . שלום פקודיך. צְׁ י ָלהֶׁ ּתִ מְׁ ּלַ ש ִ םוְׁ ֵדיהֶׁ ה יְׁ ַמֲעׂשֵ ול' )שמות לב לד(  ָפֳעָלם ּוכְׁ
י ּתִ ִדי ּוָפַקדְׁ קְׁ יֹום ּפָ אָתם ּובְׁ ם ַחּטָ  .ֲעֵלהֶׁ

ִעיל' )ירמיה מז ו( . דומי והרגעי (ג) י ֵהָרגְׁ ת. ל' )ישעיה נח יב( ישובב נתיב .ָודֹּמִ בֶׁ ִתיבֹות ָלש ָ ֵֹבב נְׁ ש  . דרך ל' )משלי ד כו( מעגל. מְׁ
ל ַרגְׁ  ּגַ ּלֵס ַמעְׁ ָכלּפַ ָך וְׁ יָך ִיּכֹנוּ ־לֶׁ ָרכֶׁ  .ּדְׁ

ֻאם־ָלֵכן ַחּכוּ ל' )צפניה ג ח( . לעד (ד) ַעד ה'־ִלי נְׁ יֹום קּוִמי לְׁ ר ֹיאַכל ַעדונא' )בראשית מט כז(  לְׁ ּבֹקֶׁ ָרף ּבַ ֵאב ִיטְׁ ָיִמין זְׁ נְׁ  .ּבִ
י־נּור ָנֵגדפירשתי המתנגדים לך, וי"מ ל' )דניאל ז י( . נגודיך (ה) ַהר ּדִ  זורם של אויבים., פירוש נהר  נְׁ
פי'  .לציריך. דרך צורי לבוא מן הגלעד ושימש לרפואה )בראשית לז כה, ירמיה ח כב, שם מו יא, שם נא ח(. כל צרי גלעד לציריך (ו)

 למכאבויך )מצודה ישעיה כא ג(.
ָכל־ָהֲאָרצֹות. כינוי לארץ ישראל )דניאל יא טז(, ארץ צבי (ז) ִבי ִהיא לְׁ ומן עדן מקום  שבחא היא לכל מדינתא.)יחזקאל כ ו( ת"י תו צְׁ

ָרת. כ"ש )בראשית ב( כל יקר יצאו נהריך ִביִעי הּוא פְׁ ָהר ָהרְׁ ַהּנָ ן וגו' וְׁ ָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעדֶׁ ופרת מארץ ישראל שנא' )יהושע א ד(  וְׁ
ַעד ַהר־וְׁ דֹול נְׁ ָהר ַהּגָ ָרת־ַהּנָ  .ּפְׁ

ּתוֹ מ"ב ה ג( . ל' )נאסף. במלכים ב' )ה יד(. נעמן רחץ בשרו במי ירדן (ח) ַרעְׁ ֱאסֹף ֹאתֹו ִמּצָ  .ָאז יֶׁ
ם אֹוִפיר. ל' )איוב כח טז( לא יסולה עפר ארצך בזהב ופז (ט) תֶׁ כֶׁ ֻסּלֶׁה ּבְׁ  .לֹא תְׁ
 . דרך האוכל בוסר שיניו קהות )ירמיה לא לח, יחזקאל יח ב(.בבוא בסרך ולא קהתה השן (י)
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 :ךְׁ יִ ָר עַָ יְׁ  יוּ הָ  (א)ש  בָ ּדְׁ הַ  תַר עֲ יַ כְׁ וּ  אלֹ הֲ , הלָ עָ ּתְׁ  הלֶׁ ל־עָ כָ וְׁ  אפֵּ רְׁ מַ לְׁ  ךְׁ יֵ רְׁ פִּ 
 וביערייך נמצא לרוב דבש של דבורי בר: רפואה,

 :(ב)ךְׁ יִ יָר פִ ּכְׁ  םהֶׁ לָ  מוּ לְׁ ש ְׁ הָ  לבָ אֲ , ןטָ שָׂ  יןאֵ וְׁ  ךְׁ יִ תַ מְׁ  תוּ רְׁ כָּ  יתִר ּבְׁ  יםנִ תָ ּפְׁ הַ ־םעִ 
 והם חיים בשלום גם עם האריות: ואין פגע רע, אנשייך,

 :(ג)ךְׁ יִ ָר מוֹ חֲ  יראִ יָ  ןבֶׁ לְׁ  יםנִ פָ לְׁ  היָ הָ  רמוֹ חֲ כַּ  ידֵ עֲ , מוּ כְׁ חָ  ףעוֹ וְׁ  המָ הֵ ל־ּבְׁ כָּ  ךְׁ בָּ 
 

 :ךְׁ יִ יָר ש ִ ּבְׁ  עדַ נוֹ  תמֶׁ אֱ  יהֵ לאֱֹ  םש ֵ  יכִּ  ךְׁ מֵ ש ְׁ  אצָ יָ  וְׁ וֹ תּ לְׁ בִּ  יןאֵ וְׁ  וֹ דּ בַ לְׁ  לאֵ ךְׁ בָּ 
 

 :ךְׁ יִ ָר עָ ש ְׁ  הנָ ל־ש ָ כָ ּבְׁ  יםמִ עָ ּפְׁ  ש  לֹ ש ָ  בקֹ עֲ יַ  ינֵ בְׁ  יטֵ בְׁ ש ִ  אבוֹ ּבְׁ  יםעִ נָ וְׁ  בוֹ ה־טּ מַ 
 

 :(ד)ךְׁ יִ ָר פָ סְׁ  בוֹ תּ כְׁ לִ  אבָ ש ְׁ  ימֵ כְׁ חַ וְׁ  םדֶׁ קֶׁ  ינֵ בְׁ  אוּ בָ וּ  תמוֹ כְׁ חָ  דסוֹ וְׁ  הדָ עוּ ּתְׁ  דסוֹ  ךְׁ בָּ 
 להעתיק תורה

ֶׁ ל־נֶׁ כָ ּבְׁ  יםלִ יָ חֲ  ירֵ שָׂ  ךְׁ בָ וּ  ךְׁ בֵּ רְׁ קִ ּבְׁ  ךְׁ לֶׁ מֶׁ   :ךְׁ יִ יָר בִ גְׁ  רוּ בְׁ גָּ  םאֹ ל־לְׁ כָּ  לעַ וְׁ , קש 
 

 :ךְׁ יִ ָר מוֹ ּכְׁ  הרֶׁ מוֹ  יןאֵ וְׁ  םהֵ  תמֶׁ אֱ  ינֵ קְׁ זִ , ירעִ וְׁ  ירל־עִ כָ ּבְׁ  יםטִ פְׁ וֹ ש   ,לבוּ ּגְׁ ל־הַ כָ ּבְׁ  יםִר טְׁ וֹ ש  
 בכל הארץ,

 :ךְׁ יִ ָר עָ נְׁ  יחַ  לאֵ ינֵ ּבְׁ  יםיאִ בִ נְׁ  ינֵ בְׁ וּ , רוּ חֲ בְׁ נִ  לאֵלְׁ  ש  דֶׁ קֹ תיוֹ הֱ  תרוֹ חוּ בְׁ  יימֵ בִּ 
 

 :(ה)ךְׁ יִ ָר דָ אֲ  ינֵ ש ְׁ בִּ  רדוֹ וְׁ  רוֹ דּ  תנוֹ ש ְׁ  ןכֶׁ תֹּ , הלָ קֳ ש ְׁ נִ  תמֶׁ אֱ הָ  וקַ  ילֵ עֲ  הפָ קוּ ּתְׁ הַ  ךְׁ בָּ 
 אדר שני:וחשבון השנים תוקן על ידי הוספת 

 :ךְׁ יִ ָר תָ סְׁ  יתאֵ רְׁ הֶׁ  הּ בָ וּ , (ו)ךְׁ בֵּ חְׁ ָר לְׁ  המָ וּ שׂ  הזֶׁ חֲ מַּ הַ וְׁ  ךְׁ כֵּ רְׁ אָ  יפִ ּכְׁ  הנָ בָ לְׁ  דלַ מוֹ 
 חישוב המולד וראיית הירח נעשה על פי אורך ורוחב, בהתאם לאופק ארץ ישראל, וחכמייך ידעו כל סתרי תנועת המזלות:

 :(ז)ךְׁ יִ ָר דָ חֲ בַּ  הזֶׁ  דבַ לְׁ  יםש ִ דָ חֳ ל־הֶׁ כָּ  ראָ ש ְׁ  יכִּ , הלֶׁ עֲ יַ  ךְׁ בָּ  ילסִ ּכְׁ  זוּ מּ תַ בְׁ  האָ רְׁ נִ 
 מזל כסיל אינו נראה בארץ ישראל אלא בחודש תמוז, ובשאר החודשים, אינו נראה, אלא נמצא מתחת לאופק:

 :ךְׁ יִ ָר צֵ חֲ  היֵּ אַ  ,תחוֹ ּבְׁ זְׁ מִּ הַ וְׁ  ליכָ הֵ  רדַ הֲ  היֵּ אַ וְׁ , ןרוֹ אָ  םקוֹ מְׁ  ךְׁ ירֵ בִ דְׁ  היֵּ אַ 
 

                                                 
ּבֹל אֹוָתּה ּבְׁ . ל' )ש"א יד כז( וכיערת הדבש (א) טְׁ ָבש  ַוּיִ ַרת ַהּדְׁ  .ַיעְׁ
. לה"פ )איוב ה השלמו להם כפיריך. כ"ש )אבות פ"ה מ"ה( ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. עם הפתנים ברית כרתו (ב)

הכג(  דֶׁ ָ ת ַהׂשּ ַחּיַ ָמה וְׁ לְׁ ךְׁ ־ָהש ְׁ , כ"ש )ירושלמי פאה פ"ג ה"ז( מעשה באחד שהניח את כריו ובא ומצא אריות סובבים אותו )לשמרו ּלָ
 מגנבים(.

 . כ"ש )חולין דף ז' ע"א וע"ב( שלא אכל שעורין שאינן מעושרין.כחמור היה לפנים לבן יאיר (ג)
עּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה. כינוי לתורה שנא' )ישעיה ח טז( תעודה (ד) ַמת . שנא' )מ"א ה י( בני קדם .צֹור ּתְׁ לֹמֹה ֵמָחכְׁ ַמת ש ְׁ ב ָחכְׁ רֶׁ ַוּתֵ

ם דֶׁ ֵני־קֶׁ ל־ּבְׁ לֹמֹהי ד( ונא' )מ"א  ּכָ ַמת ש ְׁ ל־ָחכְׁ ָבא ֵאת ּכָ ת־ש ְׁ ּכַ א ַמלְׁ רֶׁ  .ַוּתֵ
פי' באר"י היו מחשבים את התקופה חשבון אמיתי ומדוייק, אבל החשבון שאנחנו מחשבים  .בך התקופה עלי קו האמת נשקלה (ה)

. כ"ש )סנהדרין דף י"א ריךתוכן שנות דור ודור בשני אד היום אינו מדוייק )כמבואר ע"י הרמב"ם בהל' קידוש החודש פ"י ה"ו(.
 ע"ב( אין מעברין את השנה אלא ביהודה.

)הוא הראייה( הוא העת בה נראה בעין הירח  מחזההוא עת נמצאים הארץ, הירח והשמש בקו אחד, וה מולדה .מולד לבנה וכו' (ו)
והרוחב )הל' קידוש החודש  המתחדש למי שעומד בארץ ישראל, וכשבא לחשב את המולד ואת הראייה, יש לו לחשב על פי האורך

פי"ז(. ויש שטרחו להסביר למה תלה את המולד באורך ואת המחזה ברוחב, אבל מדברי הרמב"ם עולה כי גם המולד וגם הראייה 
 תלויים בזה ובזה, ערביננהו ותנינהו.

סיל לא נתקיים עולם מפני מזל המביא חמימות לעולם, כ"ש )ברכות דף נ"ח ע"ב( אלמלא חמה של כ כסיל .נראה בתמוז כסיל (ז)
ֵרי ֵתָמן)איוב ט ט(  ל' .בחדריךצינה של כימה.  ַחדְׁ פי' אבן עזרא, כוכבים שאינם נראים שהם מתחת לאופק הדרומי נקראים  וְׁ

 .חדרי תימן
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 :ךְׁ יִ יָר זִ נְׁ  היֵּ אַ  ,תהָ קְׁ  ידֵ לְׁ יַ לְׁ  היָ הָ  המֶׁ וּ , רפֵּ כַ יְׁ  ךְׁ מֵּ עַ  דעַ ּבְׁ  ,ךְׁ יחֵ ש ִ מְׁ  היֵּ אַ 
 ללויים כהן גדול

 :ךְׁ יִ ָר שָׂ וְׁ  ךְׁ כֵּ לְׁ מַ  יבִ ש ְׁ  כוּ לְׁ הָ וְׁ  ,דוּ בְׁ אָ  ךְׁ צֵ עֲ ל־יוֹ כָ וְׁ , ןיוֹ לְׁ עֶׁ  ינֵ ּבְׁ  יםיאִ בִ נְׁ  היפֹ אֵ 
 

בַ  ךְׁ אֵ טְׁ חֶׁ , סנֵ לְׁ  ךְׁ ש ֵ רוֹ ּבְׁ  ,לבֵ תֵּ  אש  רֹלְׁ  ףנוֹ  הפֵ יְׁ  יתיִ הָ   :(א)ךְׁ יִ יָר צִ קְׁ  רצַ קָ  ,ךְׁ פֵ עֲ סֵ  דלְׁ
 חטאך הכרית אותך,רק 

 :(ב)ךְׁ יִ ָר עָ ּבְׁ  הָר עֲ בָּ  ש  אֵ וְׁ , ךְׁ יצֵ פִ הֱ  חַ ל־רוּ כָ וְׁ  ,ךְׁ פוּ טָ ש ְׁ  יםִר זָ  ימֵ וּ  ,ךְׁ סֵ אָ מְׁ  ץרֶׁ אֶׁ 
 

ֶׁ אֲ  ךְׁ ֵר צוּ ּבְׁ  יתִר מָ   :ךְׁ יִ ָר כְׁ עוֹ ּבְׁ  יתיִ הָ  ּתְׁ אַ וְׁ  ךְׁ רוּ כָ עֲ  יםִר זָ  זאָ וְׁ , ךְׁ רֵ צָ נְׁ  רצַּ מִ  רש 
 ואת גרמת לעצמך: אותך מכל צר, שמר מרדת

 :ךְׁ יִ ָר דָ עֲ  ףרֵ טוֹ  יִר אֲ  ךְׁ וֵ נָ ּבְׁ  רבַ עָ  יךְׁ אֵ וְׁ , (ג)ליאֵ ִר אֲ  אתרֵ קְׁ נִ  ידֵ עֲ  ךְׁ ירֵ מִ אֱ הֶׁ  לאֵ
 

 :ךְׁ יִ ֵדָר ּגְׁ  הנֶׁ בְׁ יִ  דעַ וְׁ  דוֹ בוֹ ּכְׁ  בוּ ש   דעַ , ימִ דֳּ  לוֹ  ינִ ּתְׁ תִּ  לאַ  ,(ד)ךְׁ לֵ עֲ וֹ בּ  לאֵלְׁ  יבִ וּ ש  
 שקט, אדוניך,

 :ךְׁ יִ ָר זְׁ עוֹ לְׁ  םלוֹ ש ָ  ברֹ וְׁ  ךְׁ לָ  יהִ יְׁ  םלוֹ ש ָ , ךְׁ ֵר הֳ זָ  יוזִ ּבְׁ  תאוֹ רְׁ לִ  הפָ סְׁ כְׁ נִ  דאֹ מְׁ  יש ִ פְׁ נַ 
 
 

 

 מוירצבורק הדרשן משה בר אלעזר' לר עליו נכתב היד ובכתבי, חבריו ככל שקול זה גםנ 
ת ִצּיֹון רֶׁ ִבי ֲעטֶׁ ַחת צְׁ מְׁ לֹום .ֲהמֹוַנִיךְׁ  ׂשִ ָנָהר ש ָ ִחי (ה)ּכְׁ  :ֲאדֹוָנִיךְׁ  ֵמֵאת קְׁ

 יה"ר שהקב"ה ישלח לך שלום רב כנהר: שמחת ישראל יפהעטרה 

ָחִקים ֵאֵלי ר ש ְׁ ֶׁ ִרים ֲאש  ֹומְׁ חֹומֹות ש  ֵחל לְׁ לָ , וְׁ יֹום הַליְׁ ּון וְׁ ש  רְׁ לֹום ִידְׁ ַמֲחָנִיךְׁ  ש ָ  :(ו)לְׁ
 מתפללים ללא הרף לשלומך: מלאכים השומרים חומותייך

ם פֹוִצים ּגַ ע ַהּנְׁ ּבַ ָכל־ַארְׁ ָצוֹות ּבְׁ ֵהם קְׁ ש ֵ  וְׁ לֹוֵמךְׁ  יּדֹורְׁ נֹוַתִיךְׁ  ש ְׁ  :ּוָבָנִיךְׁ  ּבְׁ
 

ֵני ֹוכְׁ ָבִרים ש  ים (ז)קְׁ ַחּכִ ים מְׁ ַצּפִ יֹום ּומְׁ ֵעךְׁ  לְׁ ָאז, ִיש ְׁ חוּ  וְׁ מְׁ יוּ  ִיצְׁ ָנִיךְׁ  ִיחְׁ ֵ ש   :יְׁ
 ואז יקומו מתי ישראל לתחיה:

ֳאִלי ַוֲאִני ָ ש  לֹוֵמךְׁ  ּבְׁ ָרא ,ש ְׁ קְׁ רֹאש   קֹול אֶׁ ה ָהִרים ּבְׁ מֶׁ דְׁ אֶׁ עֹוף וְׁ  :ִיךְׁ ַרֲעַננָּ  ַעל לְׁ
 לציפור על עץ רענן:

לֹום ִצּיֹון ש ָ ֵוה לְׁ ק נְׁ דֶׁ לֹום, צֶׁ ש ָ חֹומֹות ֵחֵלךְׁ  ֲעֵלי וְׁ ָקר וְׁ ֵני יְׁ ִניָנִיךְׁ  ַאבְׁ  :פְׁ
 

                                                 
ים ֹאתֹו ַעל־ֵנס. חטאך סעפךפי' היה גבוה, ל' )במדבר כא ח(  .ברושך לנס (א) ׂשִ ל'  ברוש(. סעףהכריתך )רד"ק שורשים שורש  .וְׁ

חּו ָלךְׁ מלכות כמו )ישעיה יד ח(  מְׁ ים ׂשָ רֹוש ִ ם־ּבְׁ  ת"י אף שלטונין חדיאו עלך. ּגַ
זכר  .ארץ מאסךהם ארבעת היסודות )רמב"ן בראשית א א והל' יסודי התורה פ"ג(.  .ארץ וכו' מי זרים וכו' רוח וכו' ואש וכו' (ב)

 במקום נקבה לצורך המשקל.
ת)א"ר א' נ'( ולא עוד אלא שנשבענו לאלהינו שאין אנו ממירין אותו באל אחר שנא' , כ"ש בחר בך לעולם .האמירך (ג) ּתָ ־ה' אֶׁ ֱאַמרְׁ הֶׁ

 כינוי לירושלים ולביהמ"ק )ישעיה כט א(. .אריאל .ַהּיֹום
מוֹ  ל' )ישעיה נד ה( .בועלך (ד) ָבאֹות ש ְׁ ִיךְׁ ה' צְׁ ַ י ֹבֲעַלִיךְׁ עֹש   פי' אדוניך. ּכִ
ךָ  ישעיה מח יח(ל' ) .שלום כנהר (ה) לֹומֶׁ ָהר ש ְׁ ִהי ַכּנָ  וחלום של נהר מבשר שלום )ברכות דף נ"ו ע"ב(. ַויְׁ
לַ ־ַעל "ש )ישעיה סב ו(כ .אלי שחקים אשר שומרים (ו) רּוש ָ ליִ חֹומַֹתִיךְׁ יְׁ ִרים ּכָ ֹמְׁ י ש  ּתִ ַקדְׁ ָכל ַהּיֹום־ם ִהפְׁ ּו ־וְׁ ֱחש  ִמיד לֹא יֶׁ ָלה ּתָ יְׁ ַהּלַ

ת ִרים אֶׁ ּכִ זְׁ ם ִמידֳּ ־ַאל ־ה'ַהּמַ  חל, חומה נמוכה )רש"י איכה ב ח(. .חומות וחל .ָלכֶׁ
 ישראל בגלותם בחוסר כל מוצאים מחסה בקברים. .שוכני קברים (ז)



 211   לתשעה באבציונים  

לֹום ץ ש ָ רֶׁ אֶׁ ִבי לְׁ לֹום ,צְׁ בּול ש ָ ָכל־ַהּגְׁ ָעד, לְׁ לְׁ רֹון ּגִ ֹומְׁ ש  ר וְׁ תֶׁ ָכל־יֶׁ ֵכָנִיךְׁ  וְׁ  :ש ְׁ
 משכנותייך: חמדה

ָפִנים ִצּיֹון ַפת יתָהיִ  ֲהלֹא לְׁ ה יְׁ אֶׁ כוּ  ֵאיךְׁ , ַמרְׁ ּפְׁ הְׁ חֹור נֶׁ ֳאֵרךְׁ  ִלש ְׁ  :ּוָפָנִיךְׁ  ּתָ
 

נֹות בְׁ ָלִכים ּכִ ָקר מְׁ ִהּלָה (א)ָעִטית יְׁ ֵאיךְׁ , ּתְׁ ק וְׁ ִרי ׂשַ ּגְׁ חְׁ ָנִיךְׁ  (ב)ֲחָלַצִיךְׁ  ַעל ּתַ  :ּוָמתְׁ
 בגדי יקר לבשת לתפארת,

ִמי ֵעת ֲאָנָחה ַלחְׁ י ּבְׁ ּדִ עְׁ ַתַחת (ג)ּתַ ֵאר לְׁ ר ּפְׁ אֶׁ , ֵאפֶׁ הוְׁ ּתֶׁ גֹוִני ש ְׁ גֹוָנִיךְׁ  ַעל יְׁ  :יְׁ
 כוס יגון  כאשר את מתקשטת באפר במקום פאר,אני אוכל את לחמי באנחה 

א קּוִמי ָ ִנׂשּ ִהי וְׁ ה ,נְׁ ּכֶׁ ָמעֹות ִנבְׁ ָים דְׁ לוּ  ,ּכְׁ ָהרֹות ִיזְּׁ ִמן נְׁ ֵעיָנִיךְׁ  ֵעיַני־לְׁ  :לְׁ
 

נּוֵתךְׁ  ַעל מְׁ ר ַאלְׁ ֶׁ ִדיֵדךְׁ  ָהַלךְׁ  ֲאש  הּוא יְׁ ֱחִריב וְׁ בִ  הֶׁ ֵרי ירוֹ ּדְׁ ָכל־ִסתְׁ פּוָנִיךְׁ  וְׁ  :צְׁ
 הקב"ה

ה ֵעת אֶׁ רְׁ ֵיךְׁ  אֶׁ ָרא ָיפְׁ קְׁ ִרים אֶׁ ֹורְׁ ש  יר מְׁ ש ִ ֱחזֶׁה ֵעת, ּבְׁ ֵיךְׁ  אֶׁ ָרא ָענְׁ קְׁ ָנִיךְׁ  אֶׁ קֹונְׁ  :מְׁ
 

ַחר בְׁ ָקָאת אֶׁ ִקּפֹד לְׁ נוּ  (ד)וְׁ ּכְׁ אֹוי, ָבךְׁ  ִיש ְׁ ִיךְׁ  נוּ ִקּנְׁ  ַוֲעָרב ֱאדֹום ִאם ִלי וְׁ ִקּנָ  :ּבְׁ
 

 :ךְׁ יִ נָ נְׁ כוֹ מְׁ  םדֶׁ קֶׁ  םהֵ וְׁ  ,היָ נוּ ּבְׁ  יתיִ הָ  נוֹ בְׁ  המֹלֹ ש ְׁ וּ  דוִ דָ לְׁ  ,הכָ לוּ ּמְׁ הַ  ירעִ 
 

ֶׁ אֲ  יאהִ  ּתְׁ אַ , רצוּ לְׁ  החָ נוּ מְׁ  יאהִ  ּתְׁ אַ  לאֵ,לְׁ  ש  דָּ קְׁ מִ לְׁ  יאהִ  ּתְׁ אַ   :(ה)ךְׁ יִ נָּ גַ לְׁ  דַר יָ  םיוֹ ּבְׁ  םיוֹ  רש 
 

 :ךְׁ יִ נָ לוֹ מְׁ בִּ  ןלָ  (ו)הבָ הֲ אַ  ידֵ ש ְׁ  יןבֵּ  לאֵ ,יתִר ּבְׁ הַ  ןרוֹ אֲ וַ  הָר נוֹ מְׁ וּ  ןחָ לְׁ ש ֻ  םש ָ 
 בין שני בדי ארון

 :ךְׁ יִ נָ ו ֹעֲ  לעַ  רפֵּ כַ לְׁ  הלָ עוֹ וְׁ  חבַ זֶׁ  מוֹ ּבְׁ  יםתִ רְׁ ש ָ מְׁ  דוּ מְׁ עָ  יםנִ הֲ כֹּ  ךְׁ חֵ ּבְׁ זְׁ מִ  לעַ 
 

ֶׁ אֲ  הנָּ הֻ ּכְׁ הַ  אש  רֹ   :(ז)ךְׁ יִ נָ מוֹ עֲ פַּ  לקוֹ  ילעִ מְׁ  ילֵ וּ ש  ּבְׁ  עמַ ש ְׁ נִ  רקָ יְׁ  יש ֵ בוּ לְׁ  דפוּ אָ  רש 
 

 :(ח)ךְׁ יִ נָ פְׁ חָ וְׁ  צוֹ מְׁ קֻ  אלֹ מְׁ  תרֶׁ טֹ קְׁ  יאבִ הֵ  ירבִ דְׁ  ירֵ דְׁ חַ לְׁ  ךְׁ לַ הָ  יםנִ ּפְׁ  הנָ ש ָ ּבְׁ  תחַ אַ 
 ביום הכיפורים

                                                 
ִהי( ל' )תהלים קט ט .עטית (א) ה־ּתְׁ טֶׁ ד ַיעְׁ גֶׁ בֶׁ  .לֹו ּכְׁ
יָך ֵיֵצאוּ  (ל' )בראשית לה יא .חלציך (ב) ָלִכים ֵמֲחָלצֶׁ  .ּומְׁ
ָחִתי ָתֹבאוב ג כד( לה"פ )אי .לחמי אנחה (ג) ִמי ַאנְׁ ֵני ַלחְׁ י־ִלפְׁ ָתהיש לפרש האנחה היא לחמי כ"ש )תהלים מב ד( אולי  ; ּכִ י ־ָהיְׁ ּלִ

ם ָעִתי לֶׁחֶׁ ָמהּ ( תתקשטי ל' )הושע ב טו .תעדי .ִדמְׁ ַעד ִנזְׁ  .ַוּתַ
יָה ָיִלינוּ גַּ שני בעלי חיים הוזכרו ביחד כחיים במקום השמם מבני אדם שנא' )צפניה ב יד(  .קאת וקפוד (ד) ּתֹרֶׁ ַכפְׁ ם־ִקּפֹד ּבְׁ  ם־ָקַאת ּגַ

ִקּפֹדונא' )ישעיה לד יא(  ּוָה ָקַאת וְׁ . הסתפקו בו המפרשים אם הוא ציפור )רש"י קפוד. מעופות הטמאים )ויקרא יא יח(. קאת. ִויֵרש 
, ועל ישעיה יד קפדרד"ק שורש )רש"י ישעיה יד כג( או צב ) קפוד( או שמא הוא שרץ הנקרא היום קפדישעיה לד יא, רד"ק שורש 

 כג(.
ַגּנוֹ ל' )שיר ו ב(  .ירד לגניך (ה)  ופירש"י זה ההיכל. ּדֹוִדי ָיַרד לְׁ
ַדי ָיִליןל' )שיר א יג(  .בין שדי אהבה (ו) ָ ין ש  ודרשוהו )ביומא דף נ"ד ע"א( על שני בדי ארון שדוחקין ובולטין בפרוכת ונראין כשני  ּבֵ

 דדי אשה.
ש  כ"ש )שמות כח(  .מעיל קול פעמוניךנשמע בשולי  (ז) ל־ַהּקֹדֶׁ ֹבאֹו אֶׁ ַמע קֹולֹו ּבְׁ ִנש ְׁ תֹוָכם ָסִביב וגו' וְׁ  .ּוַפֲעמֵֹני ָזָהב ּבְׁ
הכ"ש )ויקרא טז יב(  .וחפניך (ח) ּקָ ים ּדַ ת ַסּמִ טֹרֶׁ ָניו קְׁ לֹא ָחפְׁ  . מילה זאת נראית מיותרת ואולי אינה אלא לצורך המשקל.קומצו. ּומְׁ
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 :(א)ךְׁ יִ נָ מָ ש ְׁ  יחַ רֵ  אבוֹ ּבְׁ  יםִר מָ ּתְׁ הַ  ירעִ  ידֵ עֲ  יםמִ שָׂ בְׁ  יאש ֵ ָר ־לכָ וְׁ  הנֶׁ קָ וְׁ  הדָּ קִ 
 

ֶׁ אֲ  םיִּ וִ לְׁ הַ  ףאַ  ֵלי הפֶׁ ּבְׁ  ירש ִ  יםִר רְׁ וֹ ש  מְׁ הַ  םגַ וְׁ  יםִר עָ ש ְׁ  יםִר מְׁ וֹ ש   רש   :(ב)ךְׁ יִ נָ נָ רְׁ  ּוכְׁ
 

 :ךְׁ יִ נָּ מַ זְׁ  ימֵ עֲ פַּ ־לכָ ּבְׁ  ךְׁ נֵ מוֹ הֲ  הלֶׁ עֲ יַ  ךְׁ לָ וְׁ , הלָּ פִ ּתְׁ  יםכִ רְׁ עוֹ  (ג)דמָ עֲ מַ  ינֵ ּבְׁ  םדָּ גְׁ נֶׁ 
 

 :ךְׁ יִ נָ קֵ זְׁ  יםעִ בְׁ ש ִ  ךְׁ בָ וּ  הנָ כוּ תְׁ  ימֵ כְׁ חַ  ךְׁ בָ וּ לאֵ  דסוֹ ּבְׁ  יוּ הָ  אלֹ הֲ  יםיאִ בִ ּנְׁ הַ  ךְׁ בָּ 
 וע' זקני סנהדרין: יודעי העיתים

רּוָמה  רשַׂ עְׁ מַ ־לכָ וְׁ , תוֹ ש ּ דֻ קְׁ  רׂשֶׁ עֶׁ  מוֹ ּבְׁ  האָ לֵ מְׁ  ךְׁ צֵ רְׁ אַ   :(ד)ךְׁ יִ נָ גָ ּדְׁ  רחַ בְׁ מִ  םגַ וְׁ ּתְׁ
 

 :ךְׁ יִ נָ הֲ כֹ וְׁ  ךְׁ יִ יַּ וִ לְׁ  ךְׁ יאֵ בִ נְׁ  ךְׁ כֵּ לְׁ מַ  (ה)ןאָ וְׁ  תנוֹ בָ וּ  יםנִ בָ  ילִ ּבְׁ  המָ מָ ש ְׁ  התָּ עַ 
 

 :ךְׁ יִ נָ נָ עֲ  תחַ תַּ  ןכוֹ ש ְׁ  יםבִ אֵ ּתְׁ הַ  םהֵ  ךְׁ לֵ הֳ אָ  ךְׁ תוֹ ּבְׁ  אוּ בוֹ יָ וְׁ  ןבוּ וּ ש  יְׁ  יתַ מָ 
 

 :ךְׁ יִ נָ בְׁ אָ ּבְׁ  תדֶׁ ּלֶׁ יַ מְׁ  העָ פוּ וּ  הָר פְׁ ש ִ  מוֹ ּכְׁ  יםדִ לָ יְׁ  ידִ לְׁ תֵּ  תעֵ לְׁ  ינִ נֵ ּתְׁ יִ  ימִ 
 כמו במצרים כאשר שפרה ופועה היו המיילדות העבריות:

לָּ  ַאּתְׁ ּכַ , וְׁ יֹום ָיבֹוא ֲחָתֵנךְׁ ה לְׁ ַאּוֶׁ תְׁ ֲעִדי ֲעָדנָ זֹאת אֶׁ ֲאִרי ּבַ ּפָ ִהתְׁ :ה וְׁ  ִיךְׁ
 

 :(ו)ךְׁ יִ נָ בָ אֲ  קש ֵּ נַ  יפִ ּבְׁ  קוֹ ש  חְׁ אֶׁ וְׁ  ,ךְׁ צֵ רְׁ אַ  רפַ עֲ  תעוֹ רוֹ זְׁ בִּ  קבֵּ חַ לְׁ  הּוֶׁ אַ יְׁ  יבִּ לִ 
 

 :(ז)ךְׁ יִ נָ ָר קְׁ  הּ בַ גֹּ  םיָ וְׁ  ןפוֹ צָ לְׁ  אָר יֵ , ךְׁ פוּ וּ  ךְׁ פֶׁ נֹ ּבְׁ  יתנֵ בְׁ נִ  תיוֹ הְׁ בִּ  ךְׁ אֵ רְׁ אֶׁ  תעֵ 
ֶאה  י רָּ

 :ךְׁ יִ נָ זְׁ אָ וְׁ  ינַ זְׁ אָ  ,לקוֹ ּבְׁ  רשֵּׂ בַ מְׁ  ירֵ בְׁ דִּ  הנָ עְׁ מַ ש ְׁ תִ וְׁ  ,המָ חָ נֶׁ לְׁ  דמוֹ חְׁ אֶׁ וְׁ  ףסוֹ כְׁ אֶׁ 
 

 :ךְׁ יִ נָ עוֹ מְׁ ־לאֶׁ  בוֹ וּ ש  ּבְׁ  המָ דָ אֲ הָ ־ןמִ  יִר עֲ נַ תְׁ הִ וְׁ  ךְׁ דֵ וֹ דּ  אתַר קְׁ לִ  יִר רְׁ עוֹ תְׁ הִ 
 
 

                                                 
ָמִריםיריחו שנא' )דברים לד ג(  .עדי עיר התמרים בשמים לצורך עשיית שמן המשחה )שמות ל כג, כד(. .קדה וקנה (א) ֵרחֹו ִעיר ַהּתְׁ  .יְׁ

 . כ"ש )תמיד פ"ג מ"ח( מיריחו היו מריחים ריח פטום הקטורת, והפייטן מניח שהוא הדין לריח שמן המשחה.בבוא ריח שמניך
גם פתיחת השערים נשמעה ביריחו, כ"ש )תמיד פ"ג מ"ח( מיריחו היו שומעים קול שער פי'  .אף הלוים אשר שומרים שערים (ב)

הגדול שנפתח )ואע"פ שנאמר שם על שער ההיכל, הנפתח ע"י כהנים, הפייטן סבור שהוא הדין לפתיחת שערי העזרה ע"י הלויים(. 
קול החליל, מיריחו היו שומעים קול הצלצל,  . כ"ש )תמיד פ"ג מ"ח( מיריחו היו שומעיםוגם המשוררים שיר בפה וכלי רנניך

 מיריחו היו שומעים קול השיר.
כדתנן )תענית פ"ד מ"ב( התקינו נביאים הראשונים כ"ד משמרות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של  .בני מעמד (ג)

ישראל שבאותו משמר מתכנסין לעריהן כהנים, של לוים ושל ישראלים, הגיע זמן משמר לעלות, כהנים ולוים עולים לירושלים, ו
 וכו'.

ביכורים, שהרי אין מביאים ביכורים אלא מן המובחר )ביכורים פ"א  .וגם מבחר דגניךנמנו בסוף פ"א דכלים.  .עשר קדושות (ד)
 מ"ג(.

 .ָאָנה ָהַלךְׁ ּדֹוֵדךְׁ ל' )שיר ו א(  .ואן (ה)
 דעכו, פי' סלעים. בכתובות )דף קי"ב ע"א( ר' אבא מנשק כיפי .נשק אבניך (ו)
כ"ש )ב"ב דף ע"ה ע"ב( עתיד  .ירא לצפון וים גובה קרניךבישעיה נד יא(.  פוך;  בשמות כח יט נופךאבנים יקרות, ) .נופך ופוך (ז)

 הקב"ה להגביה את ירושלים.
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 נא

 .תנועות' וב ויתד תנועות' ב מ"ע שקול לבדו והוא ויגדל ואמץ חזק פרץ ר"בה מיכאל החרוזים ראשי

לֹום ָנתמְׁ   ִצּיֹון ִלי .ֲאֵבַלִיךְׁ  ֵמֵאת ש ָ הֹוִדיִעי ,ַקּבְׁ בּוָלִיךְׁ  ִנהּוג וְׁ  :ּגְׁ
 

 והודיעי להם מה קורה בגבולך: קבלי דרישת שלום מאת אבליך,

ֵרךְׁ  ֵמייְׁ   ִצּיֹון בְׁ כוּ  ש ִ כוּ  ָמש ְׁ ָארְׁ ֹאד וְׁ יר ָאן ַעד ,מְׁ ּתִ ַיסְׁ לּוָלִיךְׁ  ַאֲהַבת לאֵ  וְׁ  :ּכְׁ
 

 (:עד מתי יסתיר ה' את עצמו כאילו שכח "אהבת כלולתיך" )ירמיה ב ב

ת (א)יֹוף ִליַלתּכְׁ   ִצּיֹון ּדַ מְׁ ָלִכים חֶׁ ִדים ,מְׁ ֹודְׁ עוּ  ,ָבאוּ  ֲהלֹא ַהש ּ ִעיָלִיךְׁ  ָקרְׁ  :מְׁ
 

 

לֶׁךְׁ  לאֵ (ב)מּוַנתֱא   ִצּיֹון ִרים ֵאיךְׁ  ,ֲאדֹוַנִיךְׁ  מֶׁ פוּ  צֹורְׁ רְׁ עֹון ׂשָ בּוָלִיךְׁ  ִלמְׁ  :זְׁ
 

 הנאמנת לה'

ִיךְׁ לְׁ   ִצּיֹון יר ִוּיַ ִ ש ּ רוּ  ּבַ ֹורְׁ ש  כֹ  ,ָמַתי יְׁ ל ֲהַנִיךְׁ וְׁ ָהָלִיךְׁ  ּתֹוךְׁ  אֶׁ  :קְׁ
 

 מתי יתאספו הכהנים בתוך קהל ישראל: מתי ישירו הלויים,

ֲאֵרי ,ִחיַרִיךְׁ ּבְׁ   ִצּיֹון ִכים ,ֱאמּוַנִיךְׁ  ּפַ בּוִים הֹולְׁ ֱחַלק (ג)ַעד ,ש ְׁ ָלָלִיךְׁ  נֶׁ  :ש ְׁ
 

 :כליך היקרים חולקו כמו שלל הנבחרים שבך, המוכתרים באמונתם הטהורה, הולכים בשבי,

ֵאי ָבִנים לֹאֲה   ִצּיֹון ֵרכַ  יֹוצְׁ ים ִיךְׁ יְׁ לֹוִקים ֻמּכִ דּוָלִיךְׁ  ֵמַעם ֵהם וְׁ  :(ד)ּבְׁ
 

 גוים האסורים לבוא בקהל: דייל ע

ַגם (ה)ַלֲעָנה ֵהם וּוִיםרְׁ   ִצּיֹון י ,רֹאש   ֵמי וְׁ ָחַיִים ֻמּכֵ קוּ  ,לְׁ  :(ו)ֲחָבָלִיךְׁ  ִנּתְׁ
 

 קרעו חבלי אהלך:

ֵדימִ  ֵהם חּוִדיםּפְׁ   ִצּיֹון לְׁ ַמן ּיַ ת ,ַהזְּׁ ם ָמוֶׁ יהֶׁ ַחּיֵ ֲחרוּ  ּבְׁ  :(ז)ֲאֵמָלִיךְׁ  ּבָ
 

 אומללים עד כדי כך שנבחר להם מוות מחיים: ממקרי הזמן,

ָחה בּוִכיםרְׁ   ִצּיֹון נְׁ ּמִ ָמם ,(ח)ַמֲחַבת ֲעֵלי ּכַ לֹא ּדָ ץ מְׁ רֶׁ  :ֲחָלָלִיךְׁ  אֹוָתם אֶׁ
 

 חבת, וכל הארץ מלאה מדם חללייך:המיתו אותם במים רותחים כמו ששפכו אז על סולת מנחה על מ

ָאר ֵהם רּוִריםצְׁ   ִצּיֹון ְׁ ר ַהש ּ ֶׁ ים ֲאש  רוּ  יֹום ַעד ,ַחּיִ ָ ֻבׂשּ ָעָלִיךְׁ  ָיפוּ  יְׁ  :(ט)נְׁ
 

 עד אשר ישמעו קול מבשר הישועה: והנשארים חיים מוקפים צרות, 

ר ַהּטֹוב (י)רֹוִאים זֹוןֲח   ִצּיֹון ֶׁ אוּ  ֲאש  י ִנּבְׁ ש ִ ה ַנפְׁ ַחּכָ ם ,מְׁ סֹות ּגַ ִיךְׁ  ַלחְׁ ִצּלָ  :ּבְׁ
 

 ואני מחכה גם לחסות בצלך: ן הטוב שראו נביאים,ונפשי מחכה לקיום החז

ִני ִמיָרֵתךְׁ זְׁ   ִצּיֹון ָתִניִפי ּתֵ ּבֹות ָיֵדךְׁ  וְׁ ַהרְׁ יר לְׁ ִעים ש ִ נְׁ ָבָלִיךְׁ  ּבִ  :נְׁ
 

 והרימי את ידך לנגן בנבל: השמיעי שירייך, 

קוּ  בּוַצִיךְׁ קְׁ   ִצּיֹון רְׁ ָיבוֹ  (יא)ש ָ ם אוּ וְׁ ּלָ ָחד ּכֻ אֶׁ ִרית ִעם ּכְׁ ֵ  :ֲחבּוָלִיךְׁ  ש 
 

 שארית הפצועים:  בהישמע קול השריקה, בנייך ייקבצו ויבואו

ֵאלוְׁ   ִצּיֹון ָעֵתךְׁ  ֵהָראֹות ַתֲחִמיִקי לֹא עֹוד ַהרְׁ ִיפְׁ יר (א)ּבְׁ קֹוָלִיךְׁ  ָלש ִ  :ּבְׁ
 

                                                 
ִליַלת ֹיִפיל' )איכה ב טו(  .כלילת יוף (א)  .ּכְׁ
ִהי ֹאמֵ י"מ אותו ל' )אסתר ב ז(  .אמונת לא (ב) הַויְׁ ת־ֲהַדּסָ  .ן אֶׁ
ר ֹיאַכל ַעדל' )בראשית מט כז( . עד (ג) ּבֹקֶׁ ָרף ּבַ ֵאב ִיטְׁ ָיִמין זְׁ נְׁ ָלל ּבִ ָ ַחּלֵק ש  ב יְׁ רֶׁ ָלעֶׁ  .וְׁ
 עמון ומואב, אדום ומצרים.. עם בדוליך (ד)
ַוִני ַלֲעָנהל' )איכה ג טו( . רוויים הם לענה (ה)  .ִהרְׁ
ָכל־ֵמיָתַריל' )ירמיה י כ( . נתקו חבליך (ו) קוּ  וְׁ  .ִנּתָ
הּוִדים ָהֲאֵמָלִליםל' )נחמיה ג לד( . אמליך (ז)  .ַהּיְׁ
הל' )ויקרא ו יד( . רבוכים כמנחה עלי מחבת (ח) ּנָ ִביאֶׁ ת ּתְׁ כֶׁ ּבֶׁ ה ֻמרְׁ ָעׂשֶׁ ן ּתֵ מֶׁ ֶׁ ש ּ ת, ַעל־ַמֲחַבת ּבַ כֶׁ ּבֶׁ פירש"י חלוטה ברותחין כל  ֻמרְׁ

 צרכה.
רַמה־נָּ נאמר על המבשר )ישעיה נב ז( . יפו נעליך (ט) ֵ ַבׂשּ ֵלי מְׁ ָהִרים ַרגְׁ  .אוּו ַעל־הֶׁ
הנביאים כ"ש )ש"א ט ט( . רואים (י) ָפִנים ָהרֹאֶׁ ֵרא לְׁ ִביא ַהּיֹום ִיּקָ י ַלּנָ  .ּכִ
ִדיִתיםל' )זכריה י ח( . קבוציך שרקו (יא) י פְׁ ֵצם ּכִ ם ַוֲאַקּבְׁ ָקה ָלהֶׁ רְׁ ש ְׁ  .אֶׁ
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 רייך:ומלשיר שי ְךר  דָּ ת במקום הֲ אוֹ רָּ ה  ל  לא יתחמקו עוד בנייך ִמ  הר ה',

ין ָמַריֲא   ִצּיֹון ה לֹא ,ּבִ ֶׁ ֱחש  ָאאֹור ,יֹוָמם ָתִמיד אֶׁ רוּ  ּכֹל וְׁ ּוָלִיךְׁ  ֻחּבְׁ ש   :לְׁ
 

 ואקלל כל המתחברים סביבך להזיק לך: לא אשתוק עוד יום יותר, הקשיבי לי,

קמְׁ   ִצּיֹון יֵרךְׁ  לאֵ ָעִתיד ,ֻחּקָ ּכִ ַהזְׁ ִמיד ,לְׁ חֹומֹוֵתךְׁ  ּתָ ִרים ּבְׁ ֹומְׁ ִליָלִיךְׁ  ש   :(ב)ּגְׁ
 

 תמיד:ועל גבולך את חקוקה על ידו של הקב"ה )כביכול(, והוא יזכור אותך ויפקיד שומרים על חומותייך 

ךְׁ  ,צּור רֹוַרתצְׁ   ִצּיֹון ּנֵ ָהִפיִחי ּגַ לוּ  ּבְׁ ַמִיךְׁ  ִיזְּׁ ׂשָ ר בְׁ ָחָלִיךְׁ  ֵעבֶׁ  :(ג)נְׁ
 

 ב של בשמייך, הגדלים ליד נחלייך:כשתנשפי על גנך, יתפשט ריחם הטואת חביבה לה' כמו צרור המור )חבילת בושם(, 

ִית ַהרוְׁ   ִצּיֹון לוּ  ַהּבַ ֵני ַסּקְׁ ךְׁ  ַאבְׁ רֶׁ ֵני דֶׁ ךְׁ  ּבְׁ ָלִיךְׁ  ָלחֹוג ַעּמֵ חֹולְׁ  :(ד)לְׁ
 

 :הםלחגוג לפני ה' אבי לה לירושלים ולהר הבית, ויעלו בני ישראלאת האבנים מהדרך המובי ירּוִס הָּ 

היְׁ   ִצּיֹון ֵהָראֹות אֹותוֹ  ֵפה־ִפּיָ לֹ  לְׁ ָעִמים ש  ש ָ לּול ּפְׁ סְׁ ּמַ ִיךְׁ  ּבַ ִסּלָ  :מְׁ
 

 ללכת בדרך שלוש פעמים בשנה להראות בציון היפהפיה:

ֲעבֹות דֹוָלהּגְׁ   ִצּיֹון ה ,(ה)לאֵ  ַאֲהַבת ּבַ ה ָלּמָ יֶׁ הְׁ ה ּתִ ל ַעּתָ ָלִיךְׁ  ַיד אֶׁ ַחלְׁ  :מְׁ
 

 מדוע את נתונה ביד מחללייך: הקב"ה כל כך נקשר אלייך באהבתו,

ַנֵחם ֵמֵאין ,יִלבִּ  ַויּדְׁ   ִצּיֹון סוּ  ַהֲהִריסֹות ַעל ,ִלי מְׁ ָהרְׁ ֶׁ ָלִיךְׁ  ש  ַחּבְׁ  :מְׁ
 

 

י לאֵלָ  ִכילְׁ   ִצּיֹון ֲחִוי ,ֲאדֹוַנִיךְׁ  הּוא ּכִ ּתַ ב ָוהּוא ִהש ְׁ בּוָלִיךְׁ  ַיּצֵ  :ּגְׁ
 

 
 

 

 נב
 .יעקב חתום ובסוף, ויתד ותנועה ויתד תנועות' ב, חביריו במשקל שקול

ִדידּות ִצּיֹון ִדיד יְׁ ַר  ָצִעיר יְׁ ׂשָ ַנת .ִיךְׁ לְׁ כְׁ ֶׁ ֵתָפיו ש  רֹב ,ּכְׁ ַות ּבְׁ  :(ו)ֲהָדָרִיךְׁ  ַענְׁ
 ין שוכנת השכינה, בענווה ובכבוד:מינעל כתפיו של ב ,השבטים בנימין צעירידיד ה' נחלת בציון, אהבת ה', 

ב ,ִמּטֹות ֲחַדר ,ּכֹל ֲהַדר ִצּיֹון ּכַ ָכל־ִמש ְׁ ִדיֵדךְׁ  ּדֹוִדים וְׁ בֹוא יְׁ ֵרי ּבְׁ  :(ז)ֲחָדָרִיךְׁ  ַחדְׁ
 , אז שכנו כל ישראל בבטחה והשקט:דשהמקת וכשהקב"ה שכן בתוך בי

                                                                                                                                                                  
ִקין הַ ־ַעדל' )ירמיה לא כא(  .לא תחמיקי (א) ַחּמָ תְׁ ֹוֵבָבהָמַתי ּתִ ת ַהש ּ  .בשורשים, זוהר וכבודפירש הרד"ק יפעה. . ביפעתך .ּבַ
ִמיד־ֵהן ַעלל' )ישעיה מט טז(  .מחוקק (ב) י ּתָ ּדִ גְׁ ִים ַחּקִֹתיךְׁ חֹומַֹתִיךְׁ נֶׁ ּפַ חֹומַֹתִיךְׁ ־ַעל. ל' )ישעיה סב ו( בחומותך שומרים דתמי .ּכַ

לַ  רּוש ָ ליִ יְׁ ִרים ּכָ ֹמְׁ י ש  ּתִ ַקדְׁ ָכלַהּיֹום ־ם ִהפְׁ וּ ־וְׁ ֱחש  ִמיד לֹא יֶׁ ָלה ּתָ יְׁ ל. מחוז או גבול ל' )יהושע יג ב( גליליך .ַהּלַ ים־ּכָ ּתִ ִלש ְׁ ִלילֹות ַהּפְׁ  .ּגְׁ
רֹור ַהּמֹר ּדֹוִדי ִליל' )שיר א יג(  .צרורת צור (ג) ָמיול' )שיר ד טז(  .גנך בהפיחי יזלו בשמיך. צְׁ ׂשָ לּו בְׁ י ִיזְּׁ , נשפי על הגן, ָהִפיִחי ַגּנִ

 ריחו הטוב למרחוק.ויצא 
ןל' )ישעיה סב י(  .סקלו אבני דרך (ד) בֶׁ לּו ֵמאֶׁ ה ַסּקְׁ ִסּלָ ךְׁ ָהָעם סֹּלּו סֹּלּו ַהמְׁ רֶׁ ּנּו ּדֶׁ יטּו פי' הורך, כ"ש )ישעיה נא ב(  .לחולליך .ּפַ ַהּבִ

ל ל־אֶׁ אֶׁ ם וְׁ ָרָהם ֲאִביכֶׁ ם־ַאבְׁ כֶׁ חֹולֶׁלְׁ ָרה ּתְׁ ח ם לב יח( כינוי להקב"ה כ"ש )דבריפי' שרה אימכם, והוא  ׂשָ ּכַ ש ְׁ לֶׁךָ  לאֵַוּתִ חֹלְׁ  .מְׁ
ֲעֹבתֹות ַאֲהָבהל' )הושע יא ד(  .בעבות אהבת לא (ה) ֵכם ּבַ ש ְׁ מְׁ ֵלי ָאָדם אֶׁ ַחבְׁ  .ּבְׁ
יךָ ־ַמה. במנחות )דף נ"ג( ויבנה ידיד לידיד, ידיד זה בית המקדש דכתיב )תהלים פד ב( ידידות ידיד (ו) נֹותֶׁ ּכְׁ ִדידֹות ִמש ְׁ , לידיד זה ּיְׁ

יָרהכתיב )ישעיה ה א( הקב"ה ד א ִליִדיִדי־ָאש ִ ִדידֹות. ואולי צ"ל ּנָ שכנת  . בגבולו של בנימין, צעיר השבטים.צעיר לשריך .יְׁ
ֵכן. כ"ש )דברים לג יב( כתפיו ָ ֵתיָפיו ש  ַכב ַעל. ל' )תהלים מה ה( ברב ענות הדריך. ּוֵבין ּכְׁ ַלח רְׁ ָך צְׁ ַבר־ַוֲהָדרְׁ ת ־ּדְׁ ֱאמֶׁ
ָוה ַענְׁ ק־וְׁ דֶׁ כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה הבורא ית' מוצאים גם ענוה גם כבוד, וכ"ש )מגילה דף ל"א ע"א(  , ואצלצֶׁ

 .מוצא ענוותנותו
. פי' ישראל שהם הדודים, שכנו וכל משכב דודים ידידך בבוא חדרי חדריך . כינוי לבית המקדש )רש"י מ"ב יא ב(.חדר מטות (ז)

כן בבית המקדש, וכ"ש )מדרש שיר השירים על שיר א טו( עד שלא נבנה ביהמ"ק היתה השכינה לבטח, כאשר ידידך, הוא הקב"ה, ש
נּוָחִתי ֲעֵדי־זֹאתמיטלטלת ממקום למקום, משנבנה בית המקדש,  , עד שלא נבנה בית המקדש היו ישראל מיטלטלין ממקום ַעד־מְׁ

ַטחלמקום, משנבנה ביהמ"ק,  ָרֵאל ָלבֶׁ ִיׂשְׁ הּוָדה וְׁ ב יְׁ ֶׁ ש  . בית המקדש הוא ציון הדר כל חדר מטות וכל משכב דודיםדבר אחר  .ַוּיֵ
 , הקב"ה שוכן בו.ידידך בבוא חדרי חרדיךמפואר ומכובד מכל בית מגורים, ולמה, כי 
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רּוָכה ִצּיֹון ָרָכה ּבְׁ יֹוָנה ּבְׁ לְׁ ךְׁ  ֲעֵלי עֶׁ ֵ מּוֵלךְׁ  ,רֹאש  ִבים לְׁ ֻחּטָ ָעָרִיךְׁ  (א)מְׁ  :ש ְׁ
 :יךלמולך בנויים ועומדים שערי

ת ִצּיֹון ַ ֻרש ּ ֵאב יְׁ ב זְׁ רֶׁ ִבי ,עֶׁ ֲאֵרךְׁ  ש ְׁ ֲעִדי (ב)ּפַ ָתָרִיךְׁ  ָעלוּ  ֵדיעֲ  ,ֲעָדִיים ּבַ  :ּכְׁ
 מוכתרת בכתרים: מפוארת בתכשיטים, הטורף בלילה,נחלת בנימין הנמשל לזאב 

רֹב ָיִפית ֵהן הֹון ּבְׁ ֵדעֹות ָרִבית וְׁ ֵהן (ג)ּבְׁ ֵני וְׁ קְׁ מוּ  צֲֹעִנים ִמזִּ ָעָרִיךְׁ  ָחכְׁ  :נְׁ
 ונערייך חכמו מזקני מצרים: ועוד יותר התגדלת בחכמה,

ִפי ָהִיית ָלל יְׁ ָכל־ַמֲהָלל ָנאָוה .(ד)ִמכְׁ ִבית ָעִלית .ּבְׁ ש ָ ַלל וְׁ ֵכי .ש ְׁ גּוָרִיךְׁ  ַמלְׁ  :מְׁ
 :שגרו בארץ ז' עמיםמלכים 

ךְׁ  ָוָחה ּבָ רְׁ ִלי ָלן ֱאנֹוש   ּבִ א ִמּבְׁ ר (ה)ֵחטְׁ ּפֵ ּכַ ִהתְׁ ן ּבְׁ ּבַ ָקרְׁ ִמיַדִיךְׁ  ּבְׁ ָרִיךְׁ  ּתְׁ ַכּפְׁ  :מְׁ
 

ּתְׁ  דְׁ ִזיו ֻיּסַ ֵאר ּבְׁ ּתְׁ  ,(ו)ַלּפְׁ תֹוךְׁ  ָחַרבְׁ ַאף ,ַאףּבְׁ  ָאב ּבְׁ ש ְׁ זֹאת (ז)אֶׁ ַאב לְׁ ש ְׁ רּוָרִיךְׁ  ֵמי אֶׁ  :ַתמְׁ
 :שלך אף מים מריםלשתות מתאווה שאני משתוקק אלייך ואני כ"כ  נוסדת בחודש אייר ברוב פאר, נחרבת באפו של מקום בחודש אב,

אוּ  ִעיֵרךְׁ  ִנרְׁ ֵני ּבְׁ ה ּבְׁ ֵני קֹונֶׁ ה ּבְׁ ִני ָרצֹון ַמֲחנֶׁ ֹכְׁ ש  ה לְׁ נֶׁ ֵני סְׁ ש ְׁ  :(ח)ךְׁ ֲחֵצָריִ  ּבִ
 לעשות נחת רוח להקב"ה בחצרות בית המקדש:כהנים הנכנסים למחנה שכינה, ונראים בירושלים, ישראל, בני אברהם, 

י ךְׁ  עֹוׂשֵ ּתֵ ַלאכְׁ חּוט מְׁ רוּ  ּבְׁ ְׁ ַעש ּ כּוש   ִהתְׁ רְׁ ל־הֹון ,(ט)ּבִ ָקר ּכָ ָצא יְׁ ַהל ִנמְׁ יָרִיךְׁ  ִלקְׁ  :ֲעש ִ
 ,עשיריםאף החייטים בירושלים היו 

ַחר קוֹ  ִנבְׁ צּור ֵמךְׁ מְׁ ַחר ,לְׁ ֹאם ּבָ ַחר ,ּבֹוֲחָריו ּבְׁ ֵאךְׁ  ּבָ מֹוצְׁ ִחיָרִיךְׁ  ּוַבּכֲֹהִנים ּבְׁ  :(י)ּבְׁ
 בדוד

ךְׁ  ר ּבָ ִגיל ּדָ ֱהָדר ּבְׁ ֵרךְׁ  ,נֶׁ ָכל ַאדְׁ דֹור ּדֹור ּבְׁ ךְׁ  ,וְׁ ּכֵ רְׁ בֹוא עֶׁ ֵרי ַלֲעדֹור ּבְׁ דְׁ  :(יא)ֲחֵבָרִיךְׁ  עֶׁ
 ודע כאשר יתאספו העדרים )הגלויות(:וכך האמיתי ייער , ולכן גבורתך לעולם,בתוכך, גר בשמחה הקב"ה מלא הדר

                                                 
 (.חטב. בנויים בגובה )רד"ק שורש מחטבים (א)
ָרףכינוי לבנימין שנא' )בראשית מט כז(  .זאב ערב (ב ֵאב ִיטְׁ ָיִמין זְׁ נְׁ , ל' )ש"ב א שני פארך בעדי עדיים. אולי צ"ל ארךשבי פ. ּבִ

ִני ִעםכד(  ָ ם ש  כֶׁ ש ְׁ ּבִ לְׁ ן־ַהּמַ כֶׁ בּוש ְׁ ֲעלֶׁה ֲעִדי ָזָהב ַעל לְׁ בוֹ . או אולי צ"ל ֲעָדִנים ַהּמַ ָלָמהל' )שמות כח יט(  ש ְׁ ַאחְׁ בֹו וְׁ ם ש ְׁ ֶׁ ואולי  .לֶׁש 
וֹ כמו )איוב יח ה( נוגה, שבי , שיווין, אי נמי נזםתכשיט כמו שת"י )שמות לה כב( שבי  ִביב ִאש ּ ל' שבי ת"י גיה נוריה. ואולי  ש ְׁ

ָיהּ יופי ותפארת כ"ש )דברים כא יג(  בְׁ ַלת ש ִ מְׁ ת־ׂשִ  .אֶׁ
ִתי ַבּגֹוִים. במדרש )א"ר על איכה א א( רבית בדעות (ג)  , רבתי בדעות.ַרּבָ
ַלל. ל' )תהלים נ ב( יפי מכלל (ד) ּיֹון ִמכְׁ  .ֹיִפי־ִמּצִ
. כ"ש )במדבר רבה פר' כ"א( לא לן מבלי חטא .ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים)אבות פ"ה מ"ה( . כ"ש ברוחה (ה)

 .הּ ין בָּ לִ ק יָ דֶׁ צֶׁ ( ישעיה א כאובידו עון שנאמר )אדם בירושלים 
לֹמֹה ַעל . כ"ש )מ"א ו א(בזיו (ו) לֹךְׁ ש ְׁ ִני ִלמְׁ ֵ ש  ַהש ּ ש  ִזו הּוא ַהחֹדֶׁ חֹדֶׁ ִית לַ ־ּבְׁ ן ַהּבַ בֶׁ ָרֵאל ַוּיִ  .ה'ִיׂשְׁ
ַאף . ל' כמיהה כמו )איוב ז ב(אשאף (ז) ד ִיש ְׁ בֶׁ עֶׁ  .ֵצל־ּכְׁ
ָרם לְׁ . זה אברהם שנא' )בראשית יד יט( קונה (ח) רּוךְׁ ַאבְׁ ץלאֵּבָ ַמִים ָוָארֶׁ ָ יֹון קֵֹנה ש  לְׁ , וראה בפירוש על אבות )פ"ו מ"י( שאברהם הוא  עֶׁ

. כינוי לקב"ה )דברים לג טז( שנראה לשוכני סנה .הקונה, שבשבילו העולם מתקיים לפי שהוא קירב את הבריות תחת כנפי השכינה
 . ישראל בעזרת כהנים, וכהנים בעזרת כהנים.בחצריך .למשה בסנה

 .מסופר על חייט ירושלמי שהיה לו כוריתא דדינרי )בית כור מלא דינרין( . בא"ר )איכה א א(עושי מלאכתך בחוט וכו' (ט)
ָצא ָמקֹום ַלה' וגו'  . כינוי לדוד המלך שנא' )תהלים קלב(מוצאך (י) מְׁ ֵדיַעד־אֶׁ ׂשְׁ ָצאנּוָה ּבִ והוא מצא את מקום המקדש בגורן  ָיַער־מְׁ

בית זה מיוסד על מ"ש )במדבר רבה פר' ג'( ששה הם שנבחרו כהונה, לויה, ישראל, מלכות בית דוד,  .ארונה היבוסי )ש"ב כד(
 ירושלים, בית המקדש.

ָקר. ל' )זכריה יא יג( אדרך (יא) ר ַהיְׁ דֶׁ  . לקבץ את העדרים.לעדור פי' במצודה מעוז וחוזק. אֶׁ
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בּוֵלךְׁ  ָעָלה ִביר ,גְׁ בּוס ֵצַלע ּדְׁ ֵעין לֹא ,יְׁ י ,ֵעיָטם לְׁ ּתִ ִבלְׁ ֵאת לְׁ פֹות ׂשְׁ תְׁ ִביָרִיךְׁ  ּכִ  :(א)ּדְׁ
 ש:כדי לא להגביה את המקד הר היבוסי )ירושלים(, אבל לא במקום הגבוה ביותר, עין עיטם,, על צלע מקום המקדש היה גבוה

יָ  ָקָרא ֵמךְׁ  יְׁ ם ַעל ש ְׁ ֵ ֵני ש  ִוד ,ֹכֲהִנים ש ְׁ ָצֵאךְׁ  ּדָ ֵחיל מְׁ דֵ  ּבְׁ ׂשְׁ ָעָרִיךְׁ  יּבִ  :(ב)יְׁ
ם ואברהם  ש 

ָנה עֹוֵנךְׁ  ּבָ נוֹ  מְׁ ֵכךְׁ  ּבְׁ ַחּנְׁ ם ַויְׁ ֵ ם ש  ֵ ש  ר ָאִביו ּבְׁ ֶׁ מוֹ  ֲאש  ם ,ִקּדְׁ ּתַ חְׁ יָרִיךְׁ  נֶׁ ש ִ  :(ג)ּבְׁ
 שלמה בנו בנה את בית המקדש

בֹות ש ְׁ ַמחְׁ ֵאךְׁ ּבוֹ  ּובְׁ ם ָעִלית רְׁ רֶׁ טֶׁ רֹא ּבְׁ ַחק ֵתֵבל ּבְׁ ַ ש  עֹוָלם וְׁ  :(ד)ֲעָפָרִיךְׁ  ַעל וְׁ
 

ֵמי ִריָבה ּובְׁ יֹום מְׁ ֵצךְׁ  ָטֲהָרה ֲאַזי ַזַעם ּבְׁ לֹא ,ַארְׁ ָמה וְׁ ְׁ לֹות ֻגש ּ כְׁ צּוָרִיךְׁ  ּבִ  :(ה)יְׁ
 צורי תבל:ו עליה גשמים, כאשר גשמי המבול השחיתו כל ישראל היתה טהורה, ולא ירדבתקופת המבול, ארץ י

ִעּתוֹ  ָיַרד ַטר ּבְׁ ֵצךְׁ  מְׁ ַמן ,ַארְׁ ָלה זְׁ א ַליְׁ ָרָכה ּבָ ַטל ,ִלבְׁ ִציָרִיךְׁ  ָלן וְׁ קְׁ  :(ו)ּבִ
 

ית ָהִיית ש ִ סֹוד חּוג לְׁ ךְׁ  ,יְׁ עּוָדה ִמּמֵ סֹוד ,ּתְׁ ֵרֵחךְׁ  ִקּדּוש   וְׁ ִפי יְׁ ָרִיךְׁ  ֵעִדים לְׁ ַעּבְׁ  :(ז)מְׁ
 די ראייה קבעו ראשי חודשים ועיברו את החודש:לפי עו ממך תצא תורה, בך אבן השתיה, עליה נוסדה הארץ,

ִנים ּוָקה ּוָבנֹות ּבָ ש  קוּ  ּתְׁ ֹוקְׁ ֲחקוּ  ,ש  ּוק ׂשָ ש ּ קוּ , ּבַ ש ְׁ קְׁ ּתַ ִהש ְׁ ךְׁ  וְׁ ּסָ  :(ח)ֲעָבָרִיךְׁ  ּבַ
 :ר עולי רגליםבוֹ עֲ ב  , קול ההמון נשמעו שמחו ברחובותייך, ,בך בנים ובנות המו ברעש

                                                 
 ,וירד ועלה הגבול ותאר הגבול אייתו ספר יהושע בכולהו כתיב ,לא הוו ידעי דוכתיה היכא. בזבחים )דף נ"ד ע"ב( גבולךעלה  (א)

ֵצַלע ָהָהר. ל' )ש"ב טז יג( צלע .אמרי ש"מ הכא הוא מקומו ,וירד לא כתיב ,בשבט בנימין ועלה כתיב ִעי ֹהֵלךְׁ ּבְׁ מְׁ ש ִ , והוא כינוי וְׁ
ַלִיםכח(  לירושלים כ"ש )יהושע יח ָ רּוש  בּוִסי ִהיא יְׁ ַהיְׁ לֶׁף וְׁ ֵצַלע ָהאֶׁ עין סבור למבנייה ב. בזבחים )דף נ"ד ע"ב( לא לעין עיטם. וְׁ

ֵכן)דברים לג יב( אמרי ניתתי ביה קליל כדכתיב  )שהוא גבוה(, דמדלי עיטם ָ ֵתיָפיו ש  ופירש"י נעשה אותו נמוך מעט ונבנהו  ּוֵבין ּכְׁ
ֵתיָפיו בירושלים שהיא למטה כדכתיב   .ולא כתיב ראשוּכְׁ

קֹום ַההּוא , שנאמר יראהאברהם קרא אותו . במדרש )ב"ר פר' נ"ו( קרא ה' שמך על שם שני כהנים (ב) ם־ַהּמָ ֵ ָרָהם ש  ָרא ַאבְׁ קְׁ ַוּיִ
ה אֶׁ הָוה ִירְׁ ֵלם' , שנאשלםם קרא אותו , ש   יְׁ ךְׁ ש ָ לֶׁ ק מֶׁ דֶׁ י־צֶׁ ּכִ ם שקרא אותו אברהם, , כשיראהאם קורא אני אותו  ,אמר הקב"ה, ּוַמלְׁ

, אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא הריני קורא אותו ירושלים, כמו שקראו שניהם, שלםואם קורא אני אותו , שם אדם צדיק מתרעם
)ש"ב כד ט( שרצה דוד לספור כל אנשי חיל מישראל ויהודה, ונחשב לו לעוון,  ליִ חַ אולי פירושו בעניין ה .בחיל .יראה שלם ירושלים

ר על ישראל, וכדי לעצור את הדבר, קנה דוד את גורן ארונה היבוסי להקים בו מזבח להעלות עליו עולה שולמים, במקום ובא ֶדבֶ 
ת ביתזה נבנה בית המקדש ע"י שלמה כ"ש )דה"ב ג א(  נֹות אֶׁ לֹמֹה ִלבְׁ ל ש ְׁ חֶׁ ָדִויד ־ַוּיָ ָאה לְׁ ר ִנרְׁ ֶׁ ה ֲאש  ַהר ַהּמֹוִרּיָ ַלִים ּבְׁ ָ ירּוש  ה' ּבִ

רָאִביהּו אֲ  ֶׁ בּוִסי־ש  ָנן ַהיְׁ ן ָארְׁ ֹגרֶׁ ִויד ּבְׁ קֹום ּדָ מְׁ ֵדי ל' )תהלים קלב ו(. בשדי יעריך. ֵהִכין ּבִ ׂשְׁ ָצאנּוָה ּבִ ם ָיַער־מְׁ . ומה שקרא את ש  
ם שנא' )בראשית יד יח(  יֹוןואת אברהם כהנים, ש   לְׁ לאֵ עֶׁ הּוא ֹכֵהן לְׁ ים , אברהם כ"ש )ב"ר פר' מ"ו( אברהם כהן גדול היה שנא' )תהלוְׁ

עֹוָלםקי ד(  ה־ֹכֵהן לְׁ  .ַאּתָ
. במדרש תהלים )ל( דוד חשב לבנות בית המקדש ונקרא על שמו שנא' )תהלים ויחנכך שם בשם אביו אשר קדמו נחתם בשיריך (ג)

ָדִוד ל א( ִית לְׁ ת ַהּבַ יר־ֲחֻנּכַ מֹור ש ִ  .במעשה שכרה את השיתין )סוכה דף נ"ג ע"א(קדמו במחשבה, וי"מ קדמו ולפ"ז  .ִמזְׁ
בב"ר )א ד( ו' דברים קדמו לבריית עולם יש מהם שנבראו ויש מהם שעלו במחשבה להיבראות, התורה וכיסא . ובמחשבות בוראך (ד)

 .עלה במחשבההכבוד נבראו וכו' בית המקדש 
( יחזקאל כב כד)לא ירד מבול בארץ ישראל דכתיב  . כשיטת ר' יוחנן )זבחים דף קי"ג ע"א( דסברובמי מריבה ביום זעם וכו' (ה)

ן ָמהּ ־ָאָדם ֱאָמר־ּבֶׁ טָֹהָרה ִהיא לֹא ֻגש ְׁ ץ לֹא מְׁ רֶׁ יֹום ָזַעם ָלּה ַאּתְׁ אֶׁ כלום ירדו  ,א"י מי לא מטוהרה את ,אתמוהי מתמה קרא ,ּבְׁ
 עליך גשמים ביום זעם.

ם. כ"ש )ויקרא כו ד( ירד בעתו מטר ארצך וכו' (ו) ִעּתָ ם ּבְׁ ֵמיכֶׁ י ִגש ְׁ ָנַתּתִ מעשה בימי הורדוס שהיו גשמים יורדים ואמרו בסיפרא  וְׁ
וטל לן  .הארץ, והפועלים יוצאים למלאכתם ויודעים שמעשיהם לשם שמים בלילות, בשחרית זרחה החמה, ונשבה הרוח, ונתנגבה

ים טִּ חִ ־ירצִ א קְׁ וֹ להֲ יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה שנא'  . אבל לא גשם שהוא סימן קללה בקציר, כדתנן )תענית פ"א(בקציריך
 וגו'ם וֹ יּ הַ 

היתה נקראת ושם )דף נ"ד ע"ב(  שתיהנביאים ראשונים ו . ביומא )דף נ"ג ע"א( ואבן היתה שם מימותהיית לשית חוג יסוד (ז)
ב ַעל. כינוי לארץ כ"ש )ישעיה מ כב( חוגהעולם.  הושתתשממנה  ֵ ץ־ַהּיֹש  . אין צורך בעדים לעבר לפי עדים מעבריך. חּוג ָהָארֶׁ

שעליהם להחליט אם  הם הסנהדרין, מעבריךאת החודש, וכל שלא העידו שנראה בליל ל', החודש מעובר מאליו, לכן יש לפרש 
 לקבל את העדות או לדחותה ולעבר את החודש.

חֹבֹות . ל' )נחום ב ה(והשתקשקו (ח) רְׁ קּון ּבָ ש ְׁ קְׁ ּתַ ם . ל' )תהלים מב ה( . בסך עבריךפירש"י ל' השמעת קול ִיש ְׁ ּדֵ ּדַ ךְׁ אֶׁ ּסָ ֱעֹבר ּבַ י אֶׁ ּכִ
ית ־ַעד  מספר רב של אנשים. .בסך פי' זכרתי את עלייתי ברגל בתוך המוני ישראל. ִהיםלאֱֹּבֵ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C_%D7%9B%D7%91_%D7%9B%D7%93
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ָחג ַפז ּבֶׁ אוּ  ּבְׁ לְׁ ש   ִנפְׁ ּפַ ַפס ,ּבַ אוּ  ּבְׁ ּלְׁ ֵחן (א)אֹור ַטל ,ּפֻ אוּ  וְׁ לְׁ ִזיָרִיךְׁ  ַזּכוּ  ִנמְׁ  :נְׁ
 בעת הרגל, בנייך התמיהו בעושרם, ובמספרם הרב, וכן בבגדיהם היקרים. בדרכם, נרטבו מטל ומגשם,ומלאו חן טהורייך, קדושייך:

ָחה ֵאיךְׁ  מְׁ ׂשְׁ ַחג עֹוד אֶׁ ֱעלֹוז ֵאיךְׁ  ,ּבְׁ פּור עֹוד אֶׁ י ַעד ,ּבְׁ בוֹ  ּכִ ֵמי אּוןיְׁ ׂשֹון יְׁ פּוָרִיךְׁ  ׂשָ  :(ב)לְׁ
 לגורלך: בפורים,

ֵצךְׁ  ֹאד ֲחמּוָדה ַארְׁ ָדה לֹא ,מְׁ מְׁ חְׁ ֲעלֹות (ג)נֶׁ ִנים ּבַ ֵבית ֲחמּוִדים ּבָ ַמד לְׁ גּוָרִיךְׁ  ַמחְׁ  :מְׁ
 לבית המקדש, מחמד משכנותיך:

ת ֲעַנן ַנֲעָלה טֹרֶׁ קֹום ַהּקְׁ ךְׁ  ִמּמְׁ ֵ ש  ּדְׁ קֹומוֹ  ָיָצא ,ִמקְׁ ן מְׁ ַ  :ִחיָרִיךְׁ ִמּנְׁ  ֵאש   ֲעש 
 במקומו 

רֹוב קְׁ ֵרִעים ּבִ ִעיר מְׁ חוּ  ,ּבְׁ לְׁ ֵמךְׁ  ש ִ ַכרְׁ ִעיר בְׁ רוּ  ָערוּ  ,ּבְׁ עֹורְׁ ִעיר וְׁ יש   ּבְׁ ָעָרִיךְׁ  ַקּדִ  :(ד)ּבְׁ
 החריבו את העיר, ונלחמו בקב"ה השוכן בה: כשקרבו אויבים לירושלים, נתנו את הכרמים למרעה בהמותיהם,

זֶׁל רְׁ ִלי ּבַ ַמע ּבְׁ ֵנית ֵעתּבְׁ  קֹולוֹ  ִנש ְׁ בֹות ֵאיךְׁ  ,ִנבְׁ ךָ  צּור ַחרְׁ עוּ  ּבְׁ ֵצָרִיךְׁ  ָתקְׁ  :(ה)מְׁ
 

ק זֹאת ַעל ׂשַ ִרים ּבְׁ ִרים עֹובְׁ ִחים ֲאָבל ִעבְׁ י ּבֹוטְׁ חוּ  ּכִ מְׁ תֹוָרִיךְׁ  ַהּתֹור ַאֲחֵרי ִיׂשְׁ  :(ו)ּבְׁ
 בני ישראל מתכסים בשק אבל בוטחים בשמחתם העתידה כאשר קול התור יישמע בארצנו:

יֵלל קֹולִ  ּבִ ִקי ֵאיךְׁ  ,ֱאִלי ילְׁ ַאּפְׁ תְׁ ק ָקָרא ֲהלֹא ,ּתִ ׂשַ ִכי לְׁ עּוָרִיךְׁ  ַאּלּוף ּובְׁ  :(ז)נְׁ
 כמו שאני מקונן, גם את תקונני,

ה ֵלב וֶׁ ֱחלֶׁה ַמדְׁ לֶׁה ֲאָוהתַּ לַ  .יֶׁ ן .(ח)ִיכְׁ ָ ָחָרִיךְׁ  ַעּמּוד .ַיֲעלֶׁה ֲעֵדי ִייש   :ש ְׁ
 

ָלה ֲחצֹות ָאקּום רֹות ַעל ַליְׁ מְׁ מוֹ  (ט)ַמֲאֵפל ִמש ְׁ אֹור רִלש ְׁ ה לְׁ ֱאתֶׁ ר יֶׁ ָרִיךְׁ  ּבֹקֶׁ ֹומְׁ ש   :לְׁ
 קר שיבוא, עם כל המחכים לך:וואחכה לאור ב

ִאי ָאז צְׁ מְׁ ַבש   צּוף ּתִ ִני לֹא ָאז ,ּדְׁ קֹונְׁ רֹאש   תְׁ י ,(י)ּבְׁ ִני ּכִ ּכֹונְׁ רֹאש   ִתתְׁ  :(יא)ֲהָרָרִיךְׁ  ָהֵרי ּבְׁ
 במרירות

                                                 
לֹא. ל' )איוב לה טו( בפש (א) ֹאד־וְׁ ש  מְׁ ּפַ ים. ל' )בראשית לז ג( בפס .פי' רש"י ברוב ָיַדע ּבַ ּסִ ת ּפַ ֹתנֶׁ י . ל' )ישעיה כו יט( טל אור. ּכְׁ ּכִ

ךָ  ומדבר  פירש"י ענן מטרו. וֹ ֲעַנן אֹורמטר, ל' )איוב לז יא(  אורועי' מה שפירשו שם המפרשים, אבל כאן נראה  ַטל אֹורֹת ַטּלֶׁ
 בשבח עולי רגל לפסח שיצאו מבתיהם לפני סוף ימות הגשמים לעלות לירושלים.

הּוא. ל' )ישעיה לד יז( ימי ששון לפוריך (ב) ה־וְׁ ִצּיָ ר וְׁ ּבָ ׂשּום ִמדְׁ ׂשֻ ן ּגֹוָרל וכו' יְׁ יל ָלהֶׁ  .ִהּפִ
לֹא . כ"ש )שמות לד כד(לא נחמדה בעלות בנים וכו' (ג) מֹ ־וְׁ תַיחְׁ ת־ד ִאיש  אֶׁ ָך ֵלָראֹות אֶׁ ֲעלֹתְׁ ָך ּבַ צְׁ ֵני ־ַארְׁ ָעִמים לאֱֹ ה'ּפְׁ לֹש  ּפְׁ יָך ש ָ הֶׁ

ָנה ָ ש ּ  .ּבַ
תל' )שמות כב ד(  .שלחו בכרמך בעיר (ד) ּלַח אֶׁ ש ִ ִעירֹה־וְׁ ֶׁ מִ רְׁ כַּ כינוי לביהמ"ק,  בכרמך. ויש לפרש ּבְׁ )שיר א ו(. במדרש רבה  ילִּ י ש 

. ל' חורבן, כמו )תהלים קל ז( ערו דתנן )תענית פ"ד מ"ו( בתשעה באב נחרשה העיר., ומרמז להא שם נדרש על בית המקדש
הּ  סֹוד ּבָ ִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהיְׁ ת . ל' מלחמה כמו )ש"ב כג יח(ועוררו. ָהֹאמְׁ הּוא עֹוֵרר אֶׁ יש  . ֲחִניתוֹ ־וְׁ . כינויים להקב"ה ִעיר ַקּדִ

 )דניאל ד י( שהוא ער, לא ינום ולא יישן, וקדוש.
ֹנתוֹ . כ"ש )מ"א ו ז( ברזל בלי נשמע קולו וכו' (ה) ִהּבָ ִית ּבְׁ ּבַ ַמע ּבַ זֶׁל לֹא ִנש ְׁ ִלי ַברְׁ ל־ּכְׁ ן ּכָ זֶׁ רְׁ ַהּגַ בֹות וְׁ . ל' )יהושע ה חרבות צור. ּוַמּקָ

 ת"י אזמלין חריפין. יםִר ת צֻ בוֹ רְׁ חַ ב( 
ֵצנל' )שיר ב יב( . אחרי התור בתוריך (ו) ַארְׁ ַמע ּבְׁ קֹול ַהּתֹור ִנש ְׁ  ודרשו במדרש שיר השירים זה קולו של מלך המשיח. וּ וְׁ
חּו כינוי להקב"ה. ונר' כי הוא ל' חבר ורע כ"ש )מיכה ז ה(  אלוף נעוריל' )ירמיה ג ד( . אלוף נעוריך (ז) טְׁ בְׁ ֵרַע ַאל־ּתִ ֲאִמינּו בְׁ ַאל־ּתַ

ֵחי ִפיךָ  תְׁ מֹר ּפִ יָך ש ְׁ ת ֵחיקֶׁ בֶׁ ֹכֶׁ ַאּלּוף ִמש ּ "ע שם פי' שמזהיר את האישה מאלוף נעוריה, ואת האיש משוכבת ת"י קריב )באַאּלּוף , ּבְׁ
ִעיחיקו( ואומר )תהלים נה יד(  ֻיּדָ י ַאּלּוִפי ּומְׁ ּכִ רְׁ עֶׁ ה ֱאנֹוש  ּכְׁ ַאּתָ  .וְׁ

ל־ַהּיֹוםל' )דברים כח לב( . לתאוה יכלה (ח) ם ּכָ ָכלֹות ֲאֵליהֶׁ יָך ָראֹות וְׁ ֵעינֶׁ לְׁ ונא' )תהלים פד ג(  וְׁ ַגם־ּכָ ָפה וְׁ סְׁ רֹות ה'ִנכְׁ ַחצְׁ י לְׁ ש ִ  .ָתה ַנפְׁ
כמ"ד ד' אשמורות הוי הלילה )ברכות דף ג' ע"ב(, ולכן הקם בחצות מחכה עד הבוקר שתי . חצות לילה על משמרות מאפל (ט)

 משמרות.
 .אש  ַלֲעָנה ָורֹ ל' )איכה ג יט( . בראש (י)
רֹא כ"ש )ישעיה ב ב(. בראש הרי הרריך (יא) ית־ה' ּבְׁ יֶׁה ַהר ּבֵ ָהִריםָנכֹון ִיהְׁ  .ש  הֶׁ
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בֹוד בֹואָי   ָבנֹון ּכְׁ ִני ,ָלךְׁ  ַהּלְׁ ַלּבְׁ ִתתְׁ ֵני וְׁ בְׁ ֵני ,ֲעָדִרים ּכִ ר ּבְׁ דֶׁ ֵדָרִיךְׁ  אֶׁ  :(א)ּגְׁ
 וארצך איתנה וחזקה: ,ותהיי לבנה כצמר של טלה בן יומוהעצים הטובים שבלבנון יובאו אליך לצורך בנייה, 

ַנֲעִרי ּוִריע   ִהתְׁ ַער ִעיֵרךְׁ  ,וְׁ ָתו ַנַער ,נֹוֲעִרים יְׁ ֵעץ אֹות (ב)יְׁ  :ֲחִזיָרִיךְׁ  ַיַער לְׁ
 חרבה כמו יער מושחת ומנוער מעציו, ונער קטן יכול לכתוב מספר העצים שהשאירו חזירי הבר המזיקים:עירך התעוררי, התנערי מעפר, 

אֹוִרי ּוִמיק   ֵקי וְׁ ָכל־חֹוש ְׁ אֹוֵרךְׁ  לְׁ ֵהם מְׁ ֵכי וְׁ ךְׁ בְׁ   הֹולְׁ ֶׁ אֹוָרִיךְׁ  אֹורוּ  ֲעֵדי חֹש   :מְׁ
 
 

 גנ
 .כאל חזקימ חתום ובסוף, בא"שוה במשקלו אל יתר חביריו, והולך על סדר 

  :ךְׁ יִ לָ הֳ אָ ּבְׁ  (ג)לוֹ  בש ָ מוֹ לְׁ  הוָּ אִ וְׁ  רחַ בָּ  ךְׁ יִ הַ לאֱֹ, ןיוֹ לְׁ עֶׁ  ינֵ ּכְׁ ש ְׁ מִ  ש  דוֹ קְׁ  ןוֹ יּ צִ 
 

 

  :(ד)ךְׁ יִ לָ חוֹ מְׁ  קחוֹ ָר מֵ לְׁ  אצָ יָ וְׁ , עמַ ש ְׁ נִ  ךְׁ מֵ ש ְׁ  יםנִ פָ לְׁ  ,םיִ וֹ גּ  תלַ חֲ נַ  יבִ צְׁ  ץרֶׁ אֶׁ 
 

 יראו ממך:וגם הרחוקים  בעבר היה שמך מוכר לכולם, ארץ חמדה מכל ארצות הגוים,

  :ךְׁ יִ לָ בוּ ּגְׁ  תוֹ ינָ כִ ש ְׁ  הנָ חָ וְׁ  ,דוִ דָּ  ירעִ ּבְׁ  ךְׁ בֵּ רְׁ קִ ּבְׁ  ש  דוֹ קָ  ,לדָּ גְׁ מִ  זעֹ וְׁ  (ה)ןחַ בֹּ 
 

 והחנה שכינתו בגבולך: הקב"ה שכן בתוכך, היית מבצר עז וחזק,

כָּ מִ  בנוֹ וְׁ  ןעוֹ בְׁ גִ וְׁ  לגָּ לְׁ גִּ    :ךְׁ יִ לָ בוּ זְׁ  ירֵ עֲ ש ַ ־לכָ וְׁ  (ו)ןנוֹ בָ לְׁ  רעַ יַ  יתבֵ וּ  הילֹ ש ִ ּבְׁ  ןש ְׁ
 

 לכל מקום בו שכנה השכינה, עלו לרגל, לגלגל, לגבעון, לנוב, למשכן שילה, לבית המקדש שנבנה מעצי הלבנון:

  :(ז)ךְׁ יִ לָ גָ רְׁ  גגֵ חוֹ  ןמוֹ הֲ  הדָ תוֹ וְׁ  הנָּ ִר  לקוֹ ּבְׁ  ךְׁ סָ  רבוֹ עֱ אֶׁ  יכִּ  תעֵ ּבְׁ  םדֵּ דַ אֲ  יוּ דּ דִּ 
 

 תודה:התקדמו לאט מרוב ההמון עת עלו לרגל בקול רינה ו

  :(ט)ךְׁ יִ לָּ זַ לְׁ זַ  יתִר כְׁ הַ לְׁ  יםִר בוּ קְׁ  אוּ בָּ  יךְׁ אֵ וְׁ  ,(ח)ךְׁ רֵ צָ ּבְׁ  היָ הָ  ךְׁ רֵ זְׁ עֶׁ  ךְׁ רֵ צְׁ יוֹ  ןהֵ 
 

 ענפייך: רשעים הקב"ה, יוצרך, היה עזרתך ומבצרך,

                                                 
. בנגעים )פ"א מ"א( שניה לה כצמר לבן, ותתלבני כבני עדריםפי' הרד"ק העצים הטובים שבו. )ישעיה ס יג(.  כבוד הלבנון (א)

ָעלּו ִמן־ָהַרחְׁ ובשבועות )דף ו' ע"ב( מאי צמר לבן צמר נקי בן יומו. ואולי הכוונה למ"ש )שיר ד ב(  ֶׁ צּובֹות ש  ר ַהּקְׁ ֵעדֶׁ ִיךְׁ ּכְׁ ּנַ  ָצה.ש ִ
ֹנֵער . ל' )ישעיה לג ט(עירך יער נוערים (ב) ל וְׁ מֶׁ ַכרְׁ ן וְׁ ָ ש  ָתו ל' )ש"א כא יד( . נער יתו, ניערו את העצים והפילו את הפירות. ּבָ ַויְׁ

ַער  ַ תֹות ַהש ּ לְׁ ֵבם פירש"י ויכתוב, ונא' )ישעיה י יט(ַעל־ּדַ ּתְׁ ַנַער ִיכְׁ יּו וְׁ ר ִיהְׁ ּפָ רֹו ִמסְׁ ָאר ֵעץ ַיעְׁ  .ּוש ְׁ
ב לוֹ )תהלים קלב יג( . ל' ואוה למושב לו בחר (ג) מֹוש ָ ּה לְׁ ִצּיֹון ִאּוָ י־ָבַחר ה' ּבְׁ  .ּכִ
תל' )שמות טו יד(  .ויצא למרחוק מחוליך א"י )יחזקאל כ טו(. .ארץ צבי (ד) ָלש ֶׁ ֵבי ּפְׁ ַהּיֹום ַהזֶּׁה ונא' )דברים ב כה(  ִחיל ָאַחז ֹיש ְׁ

נֵ  ָך ַעל־ּפְׁ ָאתְׁ ִירְׁ ָך וְׁ ּדְׁ חְׁ ת ּפַ יךָ ָאֵחל ּתֵ נֶׁ ָחלּו ִמּפָ זּו וְׁ ָרגְׁ ֲעָך וְׁ מְׁ עּון ש ִ מְׁ ר ִיש ְׁ ֶׁ ָמִים ֲאש  ָ ל־ַהש ּ ַחת ּכָ ים ּתַ  .י ָהַעּמִ
ל ָוַבַחןמבצר ל' )ישעיה לב יד(  .בוחן (ה) פירש"י מצודותיהם, ונא'  ֵהִקימּו ַבחּוָניופירש"י שניהם לשון מבצר, ונא' )ישעיה כג יג(  עֹפֶׁ

ד )ישעיה כח טז(  ִני ִיּסַ ן ּבַֹחןִהנְׁ בֶׁ ן אֶׁ ִצּיֹון ָאבֶׁ  פירש"י מבצר חזק. ּבְׁ
שם חנו בני ישראל בעלותם מהירדן )יהושע ד יט( ושם עמד המשכן כל י"ד שנה שכיבשו וחילקו את הארץ כדתנן )זבחים פי"ד  .גלגל (ו)

לשנא' )יהושע יח א(  .שילהמ"ה( באו לגלגל הותרו הבמות.  ֲהלּו ּכָ ּקָ ֵני־ַוּיִ ָר ־ֲעַדת ּבְׁ לֹה ֵאלִיׂשְׁ ת ש ִ ם אֶׁ ינּו ש ָ ּכִ ש ְׁ ל מֹוֵעד־ַוּיַ ותנן  ֹאהֶׁ
כשחרבה שילה כדתנן )שם מ"ז( באו לנוב ולגבעון הותרו הבמות, ופי' הרע"ב  .גבעון ונוב)שם מ"ו( באו לשילה נאסרו הבמות. 

י שאול ובאו לגבעון. וכל לסוף שלש מאות ושבעים חסר אחת שהיה המשכן שם, ונלקח הארון בימי עלי, באו לנוב, וחרבה נוב בימ
. משכן נוב מוזכר בס' שמואל )ש"ב כא( ומשכן גבעון מוזכר בדברי הימים שנא' )דה"ב א ג( ימי נוב וגבעון היו חמישים ושבע שנה

ָכל לֹמֹה וְׁ כּו ש ְׁ לְׁ ָהל ִעּמֹו לַ ־ַוּיֵ יַהּקָ עֹון ּכִ ִגבְׁ ר ּבְׁ ֶׁ ָמה ֲאש  ל מֹוֵעד הָ ־ּבָ ם ָהָיה ֹאהֶׁ ר לאֱֹש ָ ֶׁ דִהים ֲאש  בֶׁ ה עֶׁ ֶׁ ה מֹש  ר ־ה'ָעׂשָ ּבָ דְׁ ּמִ בית . ּבַ
ָבנֹון. שלמה בנה את יער לבנון ית ַיַער ַהּלְׁ )מ"א ז ב( אולם כאן כוונת הפייטן לבית המקדש אשר כתליו מחופים עץ ארזי הלבנון  ּבֵ
 )מ"א ה כ(.

ש ִ  (תהלים מב ה) כ"ש .דדוי אדדם וכו' (ז) ָכה ָעַלי ַנפְׁ ּפְׁ ש ְׁ אֶׁ ָרה וְׁ ּכְׁ זְׁ ֱעֹברֵאּלֶׁה אֶׁ י אֶׁ ךְׁ  י ּכִ ּסָ ם ַעד ּבַ ּדֵ ּדַ ית ־אֶׁ קֹוללאֱֹּבֵ תֹוָדה ־ִהים ּבְׁ ה וְׁ ִרּנָ
 , פי' את זאת אני זוכר ונפשי משתפכת בזוכרי עליית הרגלים שהייתי עובר בגדודי בני אדם ומדדה איתם עד בית אלקים.גגֵ ָהמֹון חוֹ 

ָצרֶׁ פי' מבצרך, כמו )איוב כב כה(  .בצרך (ח) י ּבְׁ ּדַ ַ ָהָיה ש   ת"י כרך תוקפך ופי' במצודה מבצרך. יךָ וְׁ
קֹום  כ"ש )קהלת ח י(רשעים קבורים הגוים שהחריבו את בית המקדש נקראו  .קבורים (ט) ֻבִרים ָוָבאּו ּוִמּמְׁ ִעים קְׁ ש ָ ֵכן ָרִאיִתי רְׁ ּובְׁ

ַהּלֵכּו  בין שאר אומות וכו' ושלטו בביתו של ופירש"י בנבואה זו ראיתי רשעים קבורים שהיו ראוים להטמן בעפר שהיו נבזים ָקדֹוש  יְׁ
הקב"ה שהוא מקום קדוש ובלכתם משם אל ארצם היו משתבחים בעירם אשר כך וכך עשו בביתו של מקום וכן נדרש בגיטין )דף נ"ו 

ֵמרֹותל' )ישעיה יח ה(  .זלזליךע"ב(.  זְׁ ּמַ ים ּבַ ַזּלִ לְׁ ָכַרת ַהזַּ  פירש"י הזמורות והשריגים. וְׁ
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  :ךְׁ יִ לָ מוּ לְׁ  ילצִּ מַ  יןאֵ וְׁ , סמַ ָר וְׁ  (א)תוֹ יּ חַ  יץִר ּפְׁ  הלָ עָ וְׁ  ,יתיִ הָ  ןנָ עֲ ַר  ש  רוֹ ּבְׁ  תמוּ דְׁ וּ 
 

 ועלה אדום המשול לחזיר הבר, ורמס, ואף אחד לא בא להציל אותך ממנו: יפה כמו ברוש רענן,היית 

ֶׁ אֲ  ,רבַ עָ וְׁ  קמַ חָ  ןאָ לְׁ  יידִ דִ יְׁ  דדוֹ  הזֶׁ    :(ב)ךְׁ יִ לָ דָ ּגְׁ  ידֵּ דַ  ינֵ ש ְׁ  יןבֵּ  ןלָ וְׁ  בכַ ש ָ  רש 
 

 אשר שכן בין שני בדי ארון: היכן נעלם דודי, ידידי

  :(ד)ךְׁ יִ לָ לָ עוֹ לְׁ  ץחוּ  הכָ פוּ ש ְׁ  היבָ דִ נְׁ  חַ רוּ  יאִ רְׁ  ,(ג)האָ בוּ נְׁ  אשָּׂ מַ  יאגֵ וְׁ  תצוֹ ָר אֲ  ייֵּ חַ 
 

 היתה נשפכת על ילדייך ברחובות:  הקודשלנבואה, ראי איך רוח נביאים את היית מקור חיים לכל העולם, ובעמק ירושלים, זכו 

  :ךְׁ יִ לָ בֵ אֲ  תמוֹ מְׁ וֹ ש   האֶׁ רְׁ אֶׁ  תעֵ ּבְׁ  קתוֹ מָ  יךְׁ חֵ ּבְׁ  אוֹ  הפֶׁ ּבְׁ  םעַ טְׁ אֶׁ  יךְׁ אֵ ּבְׁ  לכֶׁ אֹ לְׁ  םעַ טַ 
 

 

  :(ה)ךְׁ יִ לָ תוּ ּבְׁ  תוֹ כּ בְׁ לִ  הנָ עֲ יַ  תנוֹ בְׁ כִּ  לבֶׁ אֵ וְׁ  יןנִּ תַ ּכְׁ  דפֵּ סְׁ מִ  תוֹ שׂ עֲ  ינַ פָ לְׁ  ביטַ יִ 
 

 

  :ךְׁ יִ ילָ בִ ש ְׁ  הכָ לְׁ אֵ  ינִ אֲ  ףחֵ יָ וְׁ  ,(ו)תפֵ מוֹ  תאוֹ לְׁ  היָ עְׁ ש ַ יְׁ  ךְׁ לַ הָ  מוֹ ּכְׁ  םרוֹ עָ וְׁ  טאַ ־לכָּ 
 

 שראל, כמו שעשה הנביא ישעיה, לסימן על הצרות הבאות:אלך לאט, ערום ויחף בשבילי ארץ י

ֶׁ אֲ  היֵ רְׁ אַ ּכְׁ  גאוֹ ש ָ  ,דַר חֱ יֶׁ  אתזֹ לְׁ  יבִּ לִ    :(ז)ךְׁ יִ לָ קוֹ לְׁ  ךְׁ וֵ נָ  ילֵ עֲ  יָ יְׁ  גאַ ש ְׁ יִ  רש 
 

 על בית המקדש:לבי מלא חרדה כאשר אני שומע את קולו של הקב"ה שאוג ישאג כאריה 

ֶׁ מֶׁ    :(ח)ךְׁ יִ לָ לָ ּגְׁ  ,ההָ גוֹ  ילֵ עֲ  ההָ גוֹ וְׁ  ,הּכֶׁ מַ  ףכַ לְׁ  יםהִ לאֱֹ ףכַּ  ,םיִ תַּ ש ְׁ  תעוֹ מָ ּדְׁ  ךְׁ ש 
 

 וקולו נשמע עד סוף העולם "גוהה גוהה" בגללך: הקדוש ברוך הוא מצטער על החורבן ומוריד שתי דמעות ומכה כף אל כף )כביכול( זמן ממושךו

ֶׁ  באָ ּלְׁ ־המַ  ,לקוֹ ־תבַ ּבְׁ  הנָ יוֹ ּכְׁ  םהֵ נוֹ    :(ט)ךְׁ יִ ילָ לִ פְׁ  יבֵ יְׁ אוֹ  יןבֵ לְׁ  הלָ גוֹ ּבְׁ  הלָ גְׁ הֶׁ  נוֹ ּבְׁ ש 
 

 ומסר אותם לאויביהם לשפוט אותם: למה הגלה האב את בניו –ובת קול נוהמת כיונה 

                                                 
לל' )ישעיה לה ט(  .ועלה פריץ חיות (א) ִריץ ַחּיֹות ּבַ ה־ּופְׁ ּנָ כמו שפירש"י פירש"י אין לך פריץ חיות כחזיר הבר, והוא כינוי לאדום  ַיֲעלֶׁ

 .)פסחים דף קי"ח ע"ב(
דֹוִדי ָחַמק ָעָברל' )שיר ה ו(  .דוד ידידי לאן חמק ועבר (ב) ַדי ָיִלין. ל' )שיר א יג( בין שני דדי גדליך .וְׁ ָ ין ש  והו )ביומא דף ודרש ּבֵ

וי"א ע"ש היו  גדליךנ"ד ע"א( על שני בדי ארון שדוחקין ובולטין בפרוכת ונראין כשני דדי אשה. לא ידעתי למה קרא לבדי הארון 
 גדולים וארוכים.

ֵני כינוי לארץ ישראל שנא' )תהלים קטז ט(  .חיי ארצות (ג) ךְׁ ִלפְׁ ַהּלֵ תְׁ ים ה'אֶׁ צֹות ַהַחּיִ ַארְׁ )שם( ארץ ישראל נקראת ואמרו בילקו"ש  ּבְׁ
יםחיים שנא' )יחזקאל כו כ(  ץ ַחּיִ רֶׁ אֶׁ ִבי ּבְׁ י צְׁ ָנַתּתִ יֹוןל' )ישעיה כב א(  .גיא משא נבואה. וְׁ יא ִחזָּ א ּגֵ ָ פירש"י היא ירושלים,  ַמׂשּ

"ר יוחנן כל א ,גיא שכל החוזים מתנבאים עליה, גיא שכל החוזים עומדים ממנהגיא שנתנבאו עליה רוב הנבואות ובילקו"ש )שם( 
לֹא ִגּלּו ַעל ֲעו ֹ ל' נבואה כ"ש )איכה ב יד( משא גם  .נביא שלא נתפרש שם עירו ירושלמי הוא ָתֵפל וְׁ א וְׁ וְׁ ָ ִביַאִיךְׁ ָחזּו ָלךְׁ ש  ֵנךְׁ נְׁ

יב  ָהש ִ בּוֵתךְׁ לְׁ א ּוַמּדּוִחים ש ְׁ וְׁ ָ אֹות ש  ֱחזּו ָלךְׁ ַמׂשְׁ  .ַוּיֶׁ
ָהרששה חדשים נצטרע דוד שנאמר  דש כ"ש )ילקו"ש שם(כינוי לרוח הקו .)תהלים נא יד( רוח נדיבה (ד) טְׁ אֶׁ ֵאזֹוב וְׁ ֵאִני בְׁ ַחּטְׁ , ונסתלק ּתְׁ

ֵכִניהימנו שכינה שנאמר  מְׁ ִדיָבה ִתסְׁ רּוַח נְׁ ָך וְׁ עֶׁ ׂשֹון ִיש ְׁ י ׂשְׁ יָבה ּלִ ֹפךְׁ ַעל. ל' )ירמיה ו יא( שפוכה חוץ. ָהש ִ חּוץ־ש ְׁ  .עֹוָלל ּבַ
נֹות ַיֲעָנה "ש )מיכה א ח(כ .מספד כתנין ואבל כבנות יענה (ה) בְׁ ל ּכִ ֵאבֶׁ ים וְׁ ּנִ ּתַ ד ּכַ ּפֵ ה ִמסְׁ ֱעׂשֶׁ כן אמרה בת  .לבכות בתוליך. אֶׁ

י ַעליפתח )שופטים יא לז(  ּתִ ָיַרדְׁ ָכה וְׁ ֵאלְׁ ה ַעל־וְׁ ּכֶׁ בְׁ אֶׁ ָהִרים וְׁ תּוַלי־הֶׁ  .ּבְׁ
םדרך אדם המצטער ללכת לאט כ"ש )מ"א כא כז(  .אט (ו) ׂשֶׁ ָגָדיו ַוּיָ ַרע ּבְׁ קְׁ ק ַעל־ַוּיִ ךְׁ ־ׂשַ ַהּלֵ ק ַויְׁ ָ ש ּ ב ּבַ ּכַ ש ְׁ צֹום ַוּיִ רֹו ַוּיָ ׂשָ כמו הלך . ַאט ּבְׁ

ר  כ"ש )ישעיה כ ג( .ישעיה לאות מופת ַרִים  ה'ַוּיֹאמֶׁ ִנים אֹות ּומֹוֵפת ַעל ִמצְׁ ָ לֹש  ש  ָיֵחף ש ָ ָיהּו ָערֹום וְׁ עְׁ ַ ש  י יְׁ ּדִ ר ָהַלךְׁ ַעבְׁ ֶׁ ֲאש  ּכַ
ַעל ּכּוש   ךְׁ לאות ולמופת למצרים ולכוש שלסוף שלש שנים כן ופירש"י שלוש שנים ילך  וְׁ לֶׁ ַהג מֶׁ ן ִינְׁ ת־ּכֵ ּור אֶׁ ַרִים ־ַאש ּ ִבי ִמצְׁ ש ְׁ

ת אֶׁ ָיֵחף־וְׁ ֵקִנים ָערֹום וְׁ ָעִרים ּוזְׁ לּות ּכּוש  נְׁ  .ּגָ
אַ כ"ש )ירמיה כה ל(  .שאוג כאריה וכו' (ז) ֹאג ִיש ְׁ ן קֹולֹו ש ָ ֹו ִיּתֵ ש  עֹון ָקדְׁ ָאג ּוִמּמְׁ רֹום ִיש ְׁ  .ָנֵוהוּ ־ג ַעלִמּמָ
כ"ש )ברכות דף נ"ט ע"א( בשעה שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם,  .דמעות שתים כף לאהים לכף מכה (ח)

 .סופק כפיווכו' ורב קטינה דידיה אמר  גוההלים הגדול וקולו נמשע מסוף העולם ועוד סופו והיינו  שתי דמעותמוריד 
ואומרת אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את  מנהמת כיונהש בת קולשמעתי "ש )ברכות דף ג' ע"א( כ .נוהם כיונה בבת קול (ט)

ִליִלים. ל' )דברים לב לא( פליליך. מה לו לאב שהגלה את בניוביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות וכו'  ֵבינּו ּפְׁ ֹאיְׁ  וְׁ
 פירש"י ועכשיו אויבינו שופטים אותנו.
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  :(א)ךְׁ יִ לָ לְׁ חוֹ מְׁ  תוֹ יּ חַ  יפֵ נְׁ כַּ  םגַ וְׁ  ןאָ נְׁ ש ִ  יפֵ לְׁ אַ  דבוֹ ּכְׁ  בכֶׁ רֶׁ  טוּ עֲ מַ תְׁ נִ וְׁ  רוּ סָ 
 

 .4-ל 6-החיות עבר ממספר כנפי מאז חורבן בית המקדש נתמעטה פמלייה של מעלה, ואף 

  :(ב)ךְׁ יִ לָ לָ טְׁ  ילֵ גְׁ אֶׁ  דוּ דְׁ נָ  םגַ וְׁ  ,אוּ רְׁ נִ  ילִ ּבְׁ  רהַ טֹ ּבְׁ  קחַ ש ַ  ימֵ ש ְׁ  רהַ זֹ וְׁ  םצֶׁ עֶׁ 
 

 ופסק הטל: גם זוהר טוהר השמים אינו נראה,

ֶׁ אֲ  ךְׁ יֵ רְׁ פִּ    :(ג)ךְׁ יִ ילָ לִ ּגְׁ מִ  ץחוּ  הנָ ּתְׁ נִ  םגַ וְׁ  הלָ ּטְׁ נִ  מוֹ עְׁ טַ  ,דש ַ לְׁ  ךְׁ צֵ רְׁ אַ  אצָ מְׁ נִ  רש 
 

 ניטל טעמם וניתן לפירות חוץ לארץ: ארצך אשר טעמם היה כטעם לשד השמן, פירות

  :(ד)ךְׁ יִ לָ עֲ בוֹ וּ  ךְׁ שֵׂ עוֹ  יכִ בְׁ בֵ וֹ ש  יְׁ  יתַ מָ  דעַ וְׁ  ,יםצִ פוֹ נְׁ  יםִר הָ  אש  רֹּבְׁ  ךְׁ יתֵ עִ רְׁ מַ  אןצֹ 
 

 מתי ישיב ה' את הגלויות: בני ישראל דומים לצאן ללא רועה התועים ומתפזרים בהרים,

  :(ה)ךְׁ יִ לָ לוּ ּכְׁ  תבַ הֲ אַ  חכַּ ש ְׁ אֶׁ  אלֹ וְׁ  רוֹ כּ זְׁ אֶׁ  ,אש  רֹלְׁ  ךְׁ לֵּ עַ אֲ  החָ מְׁ שִׂ  תעֵ לְׁ  ךְׁ שֵׂ וֹ שׂ מְׁ  תיַ רְׁ קִ 
 

 שלים לראש שמחתי ואין אני שוכח את אהבתה:ומעלה אני את יר

  :(ו)ךְׁ יִ לָ בְׁ חַ לְׁ  יש ִ פְׁ נַ  התָ לְׁ כָּ  םגַ וְׁ  ,ףסַ כְׁ נִ  דאֹ מְׁ  רש ַ קְׁ נִ וְׁ  ךְׁ בָ  יבִ בָ לְׁ  תבַ הֲ אַ לְׁ  ףצוּ ָר 
 

 נפשי מתאווה להגיע לגבולך:  ומתחשק, לבי נקשר מאוד אלייך, רת אהבה לך,בלבי בוע

  :ךְׁ יִ ילָ עִ מְׁ  תפוֹ נְׁ כַּ  עבַּ רְׁ אַ ־לכָ ּבְׁ  יקזִ חֲ מַ  תיוֹ הֱ  ינִ צוֹ רְׁ  ,בהָ זָ  ידִ עֲ  ךְׁ ש ֵ בוּ לְׁ  ינִ ש ָ 
 

 את לבושה שני, ומקושטת בתכשיטי זהב,

  :ךְׁ יִ לָ וּ ש  לְׁ  םהֵ  יםבִ אֵ ּתְׁ  תצוֹ ָר אֲ  יוֵ צְׁ קַ ־לכָ וְׁ  יםקִ חוֹ רְׁ  םיָ  ןפוֹ צָ וְׁ  חָר זְׁ מִ וּ  ןימָ תֵּ 
 

 כל ישראל הנפוצים בדרום, מזרח צפון ומערב, גם הרחוקים עד קצוי ארץ, כולם מתאווים לגעת לפחות בשולי בגדייך:

  :ךְׁ יִ לָ מוּ לְׁ  אש  רֹ  יםדִ קוֹ וְׁ  ךְׁ רֵ פְׁ עַ  ץרֶׁ אֶׁ  יםפִ אֲ וֹ ש   םהֵ וְׁ  ףסֵ יוֹ  יתבֵ וּ  הדָ הוּ יְׁ  יתבֵּ ־לכָּ 
 

 מתאווים

  :(ז)ךְׁ יִ לָ עָ נְׁ  ימֵ עֲ פַּ  ףיוֹ ּבְׁ  הנָ ש ָ וְׁ  הנָ ש ָ ־לכָ ּבְׁ  יםמִ עָ ּפְׁ  ש  לֹ ש ָ  תלוֹ עֲ  יםוִּ אַ תְׁ מִ וּ 
 

 

ֶׁ אֲ  יםכִּ חַ מְׁ  יןמִ יָ  ץקֵ וְׁ  תאוֹ לָ ּפְׁ  האֵ רְׁ ַמ   : לאֵ  דבוֹ ּכְׁ  םהֶׁ לָ  רש  ֵאָלִיךְׁ ַרח וְׁ אֹור ִיזְׁ   לְׁ
 

 מחכים לראות ניסים ונפלאות של אחרית הימים, כאשר כבוד ה' יאיר להם ולך:

                                                 
ב )תהלים סח יח( כן נקראו המלאכים כ"ש  .אלפי שנאן רכב כבוד (א) כֶׁ ָאןלאֱֹרֶׁ נְׁ ֵפי ש ִ ואמרו )ספרי במדבר ו כו(  ִהים ִרּבַֹתִים ַאלְׁ

דּוָדיוכתוב אחד אומר  ר ִלגְׁ ּפָ הּ וכתוב אחד אומר )דניאל ז י(  ֲהֵיש  ִמסְׁ ּוּנֵ ש  ּמְׁ ַ ש  ִפין יְׁ לֶׁף ַאלְׁ , כיצד יתקיימו הפסוקים הללו, עד שלא אֶׁ
דּוָדיורצם גלו מא ר ִלגְׁ ּפָ הּ , משגלו מארצם ֲהֵיש  ִמסְׁ ּוּנֵ ש  ּמְׁ ַ ש  ִפין יְׁ לֶׁף ַאלְׁ כתוב אחד )חגיגה דף י"ג ע"ב( כ"ש  .גם כנפי חיותו. אֶׁ
ָחד( ישעיהו ו באומר ) אֶׁ ָנַפִים לְׁ ש  ּכְׁ ֵ ָנַפִים ש  ש  ּכְׁ ֵ ם( יחזקאל א ווכתוב אחד אומר ) ש  ַאַחת ָלהֶׁ ָנַפִים לְׁ ע ּכְׁ ּבַ ַארְׁ לא קשיא כאן בזמן  וְׁ

ח )דברים לב יח( הקב"ה שנא'  .מחולליך .כביכול שנתמעטו כנפי החיותשבהמ"ק קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים  ּכַ ש ְׁ ַוּתִ
לֶׁךָ  לאֵ חֹלְׁ  .מְׁ

)איוב לח  אגלי טל ם שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה.בסוטה )דף מ"ח ע"א( מיו .נדדו אגלי טלליך (ב)
 .אגליםכח(. פירש הרד"ק )שורשים( טיפות טל ובל' חז"ל )חגיגה דף י"ב ע"ב( עליית טללים רעים ועליית 

 .לשד .אף ניטל שומן הפירות בסוטה )דף מ"ח ע"א( מיום שחרב בית המקדש וכו' ניטל טעם הפירות, ר' יוסי אומר וכו'. פריך (ג)
ןכ"ש בעניין המן )במדבר יא ח(  מֶׁ ָ ד ַהש ּ ַ ש  ַטַעם לְׁ מֹו ּכְׁ ָהָיה ַטעְׁ פי' מאפה נילוש בשמן ודבש. לעניין ההשוואה בין פירות ארץ  וְׁ

ת ארץ ישראל למן, ראה בס' חסד לאברהם )ר' אברהם אזולאי( מעין ג' שער כ"א שהקשה למה פסק המן בארץ ישראל ותירץ שפירו
ל. מחוז או גבול ל' )יהושע יג ב( מגליליךישראל מעלתם וקדושתם שווה למעלת ולקדושת המן.  ים־ּכָ ּתִ ִלש ְׁ ִלילֹות ַהּפְׁ . הפייטן מניח ּגְׁ

 שטעם פירות אר"י ניתן לפירות ארץ האויב, כמו שפירש"י )בראשית כה כג( לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים.
ת. ל' )דה"ב יח טז( הרים נפוצים צאן מרעיתך בראש (ד) ל־ָרִאיִתי אֶׁ ָרֵאל־ּכָ פֹוִצים ִיׂשְׁ ר ֵאין־ַעל נְׁ ֶׁ ּצֹאן ֲאש  ָהִרים ּכַ ה־הֶׁ ן רֹעֶׁ . ָלהֶׁ

ָרֵאל לֹו ֵיָאֵסףל' )ישעיה מט ה(  .ישובבכי ִיׂשְׁ ֹוֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו וְׁ ש  עושך  ויש מפרשים עד מתי יתן לך ה' להיות בת השובבה. ,לְׁ
ִיךְׁ  שעיה נד ה(ל' )י .ובועליך י ֹבֲעַלִיךְׁ עֹׂשַ מוֹ  ה'ּכִ ָבאֹות ש ְׁ  .צְׁ

לָ ־ִאם. כ"ש )תהלים קלז( לעת שמחה אעלך לראש וכו' (ה) רּוש ָ ֵחךְׁ יְׁ ּכָ ש ְׁ קיִ אֶׁ ּבַ דְׁ ִמיִני ּתִ ח יְׁ ּכַ ש ְׁ י ִאם־ם ּתִ ִחּכִ ֹוִני לְׁ ש  ֵרִכי ־לְׁ ּכְׁ זְׁ לֹא אֶׁ
ת־ִאם לַ ִ־לֹא ַאֲעלֶׁה אֶׁ ָ רּוש  ָחתִ יְׁ מְׁ  . ל' נישואין וכלולות.הבת כלוליךא. ים ַעל רֹאש  ׂשִ

הוהוא ל' אש כמו )ישעיה ו ו(  ָרצּוף ַאֲהָבה. ל' )שיר ג י( רצוף (ו) ּפָ ָידֹו ִרצְׁ  . ל' )תהלים פד ג(כלתה נפשיפי' גחלים בוערות.  ּובְׁ
ַגם ָפה וְׁ סְׁ ָתה־ִנכְׁ לְׁ רֹות ּכָ ַחצְׁ י לְׁ ש ִ ּפְׁ )יהושע יז ה( . ל' נחלה כמו . לחבליךה' ַנפְׁ ֵליַוּיִ ָרה־לּו ַחבְׁ ה ֲעׂשָ ֶׁ ַנש ּ  .מְׁ

ָעִלים־ַמה. ל' )שיר ז ב( ביוף פעמי נעליך (ז) ּנְׁ ָעַמִיךְׁ ּבַ פּו פְׁ  ונדרש על עולי רגלים )רש"י(. ּיָ
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 221   לתשעה באבציונים  

  :ךְׁ יִ לָ פֵ אֲ  יראִ יָ  זאָ וְׁ  ,(א)ססֵ נוֹ יְׁ  ססוֹ מְׁ כִּ  ףלוֹ חֲ יַ  יללִ אֱ הָ  יללִ כָ וְׁ  ,ל  ֵא   דבוֹ ּכְׁ  ם רוּ ָי  
 

ָהֱאִליִליםויאבדו כל האלילים כ"ש  ירום כבודו של הקב"ה, ִליל ַיֲחלֹף וְׁ  ,ותאכלם התולעת )ישעיה ב יח( ּכָ

  :(ג)ךְׁ יִ לָ חָ נְׁ  יגֵ לְׁ פַּ  ילֵ בְׁ יִ  ילֵ עֲ  ירצִ חָ  ןיבֵ ּבְׁ  חוּ מְׁ צָ וְׁ  ,(ב)ךְׁ מֵּ עַ  קחוֹ ׂשְׁ  אוּ לְׁ מַ יְׁ  םיהֶׁ פִּ 
 

 כמו עשב הגדל ליד נחלי מים:

ֶׁ נֶׁ  מוֹ ּכְׁ  ש  דֵּ חַ תְׁ תִּ  זאָ    :(ה)ךְׁ יִ לָּ צִ בְׁ  אצַָ מְׁ תִּ  ררוֹ ּדְׁ  הּ לָ  ןקֵ וְׁ  תיִ בַּ  ,(ד)יכִ יְׁ ַר עוּ נְׁ  רש 
 

 

  :(ו)ךְׁ יִ ילָ חֵ ּבְׁ  םלוֹ ש ָ  יהִ יְׁ  ,ןמוֹ רְׁ אַ ּבְׁ  הוָ לְׁ ש ַ  זאָ וְׁ  ,ךְׁ בֵּ רְׁ קִ ּבְׁ  בקֹ עֲ יַ  ש  דוֹ קְׁ  לדוֹ גָ וְׁ  ק  ָז  ָח  
 

 בחומותייך:
 

 דנ
 וגם הוא שקול במשקל חבריו .א"ב, ואח"כ ע"ס אברהם בן רבי יעקב חזק ואמץהראשונים  הבתיםראשי 

ֶׁ ֲא   ןוֹ יּ צִ   :ךְׁ יִ נָ מוֹ הֲ  ייפִ וִ  ךְׁ יֵ פְׁ יָ  רדַ הֲ  יללִ כָּ  .(ז)ךְׁ יִ נַ דָ מְׁ ־לכָּ  ףאַ  רוּ אמְׁ יֹ  רש 
 

 וכתרים בהדר ויופי:שאת ועמך מ ציון, אף אויבייך מודים

 :ךְׁ יִ נָ דוֹ אֲ  תבַ הֲ אַ  הָר ּכְׁ זְׁ אֶׁ  תעֵ ּבְׁ  ,יעַ מֵ  ףאַ וְׁ  יבִ בָ לְׁ  המֶׁ הְׁ יֶׁ  ,ךְׁ רֵ ּכְׁ זְׁ אֶׁ  תעֵ ּבְׁ   ןוֹ יּ צִ 
 

 

 :ךְׁ יִ נָ יָ עְׁ מַ  ימֵ  רצוּ לְׁ  ךְׁ סֵּ נַ מְׁ  יןאֵ  יכִּ  ,ךְׁ פֹ הֲ נַ  עַר לְׁ  (ח)הּ יָ  זעֹ  רטַ מְׁ  ֵבייבִ רְׁ   ןוֹ יּ צִ 
 

 :בחג הסוכות ק ניסוך המיםמאז שפס הפכו לרע,שבאו מאת ה'  גשמי ברכה 

 :(ט)ךְׁ יִ נָ בָ לְׁ וּ  ךְׁ לָ  תיוֹ הֱ  תיוֹ נָ מְׁ  עש ַ תֵּ  ראָ ש ְׁ נִּ הַ וְׁ  ,דחָ אֶׁ  בקַ ּבְׁ  לכֹּ  רדַ ֲה   ןוֹ יּ צִ 
 

 

 :ךְׁ יִ נָ מָ ש ְׁ  התֵּ ש ְׁ מִ  אש  רֹוְׁ  ,הנָ עֲ לַ ּכְׁ  יםִר מָ  ילֵ עֲ  ,(י)יםבִ נוּ ּגְׁ  םיִ מַ  ףצוּ ּכְׁ  יםקִ תוּ מְׁ   ןוֹ יּ צִ 
 

 רוש:מר של וטעם שמנך המתוק הפך לטעם  ועכשיו הינם מרים כלענה, קים כדבש,נגנבו ונעלמו המים שלך שהיו מתו

 :(יא)ךְׁ יִ נָ פְׁ דוֹ ּבְׁ  אצֵ יוֹ  יזזִ וְׁ  רטָ זְׁ זוּ גְׁ  אצָ מְׁ נִ  אלֹ וְׁ  ,יםכִּ ַר ּכְׁ  דמַ חְׁ מַ  ךְׁ ַר ּכְׁ  ראָ פֹ מְׁ  ןיָ נְׁ ּבִ  
 

  כל בתייך היו מפוארים, היית הכרך היפה ביותר,

                                                 
 )ישעיה י יח(. פירש"י כמו תולעת האוכלת את העץ. כמסוס ינוסס (א)
חֹוק פִּ . כ"ש )תהלים קכו ב( פיהם ימלאו שחוק עמך (ב) ֵלא ׂשְׁ  .ינוּ ָאז ִיּמָ
ֵלי ָמִים. ל' )ישעיה מד ד( וצמחו בבין חציר וכו' (ג) ֲעָרִבים ַעל ִיבְׁ ֵבין ָחִציר ּכַ חּו ּבְׁ ָצמְׁ ֵבין ָחִצירפי' הרד"ק  וְׁ חּו ּבְׁ ָצמְׁ וצמחו ישראל  וְׁ

 שניהם ל' נחלי מים. פלגיו יבליכמו חציר שצומח מהרה. 
ַחדֵּ . ל' )תהלים קג ה( אז תתחדש כנשר נעוריכי (ד) תְׁ ִכיּתִ עּוָריְׁ ר נְׁ ֶׁ ש  ּנֶׁ הזה, שמחדש כנפים ונוצה משנה לשנה. ויש כנשר פירש"י  ש  ּכַ

 .לנערותו ה( על מין נשר, שמשמזקין חוזר מדרש אגדה )ראה ב"ר יט
ם . כ"ש )תהלים פד ד(בית וקן לה וכו' (ה) ר־ּגַ ֶׁ רֹור ֵקן ָלּה ֲאש  ָאה ַבִית ּודְׁ ת־ִצּפֹור ָמצְׁ יָה אֶׁ רֹחֶׁ פְׁ ָתה אֶׁ ּבְׁ ־ש ָ יךָ ִמזְׁ  .חֹותֶׁ
ִהי . ל' )תהלים קכב ז(ואז שלוה בארמון וכו' (ו) נֹוָתִיךְׁ ־יְׁ מְׁ ַארְׁ ָוה ּבְׁ לְׁ ַ ֵחיֵלךְׁ ש  לֹום ּבְׁ ֵחיֵלךְׁ , ש ָ פי' א"ע בחומותייך, והרד"ק פי' חפירה  ּבְׁ

 שמסביב לחומות.
ָדִנים . ל' ריב ומלחמה כמו )משלי י יב(מדניך (ז) עֹוֵרר מְׁ ָאה ּתְׁ נְׁ  .ׂשִ
ִביִבים ֲעֵלי ברים לב ב(. ל' )דרביבי (ח) ִכרְׁ ב־וְׁ רֹות ֻעזּוֹ  . ל' )איוב לז ו(מטר עוזפירש"י טיפי מטר.  ֵעׂשֶׁ ם ִמטְׁ ֶׁ ש  גֶׁ  . וְׁ
עשרה קבים יופי ירדו לעולם תשעה נטלה  . כ"ש )קידושין דף מ"ט ע"ב(הדר כל בקב אחד והנשאר תשע מניות היות לך (ט)

 .ירושלים ואחד כל העולם כולו
קוּ ־ַמִים . ל' )משלי ט יז(מים גנוביםמתוקים כצוף  (י) ּתָ נּוִבים ִימְׁ  .ּגְׁ
ואינה  אין הבית חלוט בהעשרה דברים נאמרו בירושלים  . כ"ש )ב"ק דף פ"ב ע"ב(ולא נמצא גזוזטר וזיז יוצא בדופניך (יא)

ואין עושין בה וגזוזטראות ואין מוציאין בה זיזין  ואינה מטמאה בנגעיםואינה נעשית עיר הנדחת  מביאה עגלה ערופה
ואין  מגנות וורדין שהיו מימות נביאים הראשונים ואין עושין בה גנות ופרדסות חוץ ואין עושין בה כבשונות אשפתות

מפני אהל הטומאה  ואין מוציאין בה זיזין וגזוזטראותופירשו שם בגמ'  .ואין מלינין בה את המת מגדלים בה תרנגולין
חלקה היתה בראשונה . מרפסת הבולטת מהבנין על הרחוב, כמו בסוכה )דף נ"א ע"ב( וזטראגז. ומשום דלא ליתזקו עולי רגלים

 . דף הבולט מהבנין )אהלות פי"ד מ"א(.זיז. והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה
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  :ךְׁ יִ נָ וֹ ש  וְׁ  יךְׁ דֵ מְׁ לוֹ  דבוֹ ּכְׁ  לדוֹ גָ וְׁ  ,קדֶׁ צֶׁ  אתלָ מְׁ  יתיִ הָ וְׁ  ,הָר וֹ תּ  רדַ הֲ בַּ  דאֹ מְׁ  ּתְׁ מְׁ עַ ָנ  
 

 ובעלי משניות:

  :ךְׁ יִ נָ ו ֹעֲ  לוּ דְׁ גָּ  יךְׁ אֵ וְׁ  ,ךְׁ כֵ תוֹ ּבְׁ  ןלָ  אלֹ  אטְׁ חֵ וְׁ  ,יםנִ פָ לְׁ  ּתְׁ צְׁ חַ ָר  ש  נוֹ אֱ  יאֵ טָ חֲ  עַ רֹ  
 

 

ֶׁ אֲ  ןגַּ  ךְׁ ּבָ     :(א)ךְׁ יִ נָ לוֹ מְׁ בִּ  יםלִ גוֹ נְׁ רְׁ תַּ  לקוֹ וְׁ  הפָּ ש ְׁ אַ  יןאֵ וְׁ  ,יםיאִ בִ נְׁ  תימוֹ מִ  התָ יְׁ הָ  רש 
 

 

  :ךְׁ יִ נָ עוֹ מְׁ  אמֵּ טִ  אלֹ וְׁ  (ב)ךְׁ בֵּ רְׁ קִ ּבְׁ  ןלָ  אלֹ  תמֵ וּ  ,טפָּ ש ְׁ מִ וּ  קדֶׁ צֶׁ  תמֶׁ אֱ  ךְׁ בֵּ רְׁ קִ ּבְׁ  יןלִ ָי  
 

 

  :(ד)ךְׁ יִ נָ בָ אֲ  עגַ נֶׁ  האָ רְׁ נִ  אלֹ וְׁ  ,(ג)ךְׁ בָּ  ןיאֵ  ילִ ּכְׁ  ןקֵּ תַ לְׁ  ןש ָ בְׁ כִּ  ןש ַ עֲ , תרֶׁ ׂשֶׁ עֲ  ךְׁ בָּ ־ש  יֶׁ  
 

 ,מעלות יש לך רסך הכל עש

ֶׁ אֲ  תנוֹ ו ֹעֲ  מוּ רְׁ גָּ  יךְׁ אֵ וְׁ  ,(ה)היאָ בִ מְׁ  ּתְׁ אַ  יןאֵ  ףרוֹ עֲ  ןיתָ אֵ לְׁ  הלָ גְׁ עֶׁ     :ךְׁ יִ נָ קֵ זְׁ  פוּ רְׁ עָ  רש 
 

 אין ירושלים מביאה עגלה ערופה,

  :ךְׁ יִ ינָ דִ ּבְׁ  (ו)ּתְׁ כְׁ פַּ הְׁ נֶׁ  םדוֹ סְׁ  תמַ דְׁ אַ ּכְׁ  ,יתחֵ דְׁ נִ  ,יםבִ יְׁ אוֹ  דיַ ּבְׁ  ּתְׁ לְׁ פַ נָ  ,ךְׁ מֵ ש ְׁ  הדָ דוּ נְׁ  אוּ רְׁ ָק  
 

 בעונשך:

  :(ח)ךְׁ יִ נָ מוֹ וּ  ךְׁ בֵ יְׁ אוֹ  דיַ ּבְׁ  ּתְׁ טְׁ לַ חְׁ נֶׁ וְׁ  םַר גָּ  אטְׁ חֵ וְׁ  ,(ז)ךְׁ בָּ  טלַ חְׁ נֶׁ  אלֹ  חוּ קְׁ לָ  דיָ ּבְׁ  תיִ ּבַ  
 

 ונמכרת לצמיתות המוכר בית בירושלים רשאי לגאול אותה לעולם,

  :(ט)ךְׁ יִ נָ פָ ּגְׁ  רוּ כּ בִ  יִר ּפְׁ ־לכָּ  יאֵ ׂשְׁ נוֹ  לאֶׁ  שׂ וֹ שׂ מְׁ וּ  ,הבָ אֲ וֹ ש ּ הַ  ילגִ לְׁ  ךְׁ כֵ תוֹ ּבְׁ  יללִ ָח  
 

 וכן לפני מביאי ביכורים: היו מנגנים בחליל לכבוד שמחת בית השואבה,

  :(י)ךְׁ יִ נָ ש ֵ יְׁ  יתֵ פְׁ שִׂ  תבוֹ בְׁ וֹ דּ  ןהֵ וְׁ  ,יתזִ גָ  אתָ ּבְׁ  רגֵּ סְׁ מַ וּ  ש  ָר חָ  יפִ ּבְׁ  תכוֹ לָ הֲ  תוֹ כּ ַז  
 

 :אמרות בשמםועד היום הלכות אלו נ ,בלשכת הגזית הלכות טהורות למדו מפי חכמים

  :(יא)ךְׁ יִ נָ גָ סְׁ  ךְׁ רֵ צוּ  ראֵ ּפְׁ  םיוֹ ־לכָ ּבְׁ  דבֵּ כַּ תְׁ הִ לְׁ  יםיִר ש ִ עֲ  ךְׁ יִ קַ וָ ש ְׁ לִ  תוֹ שׂ עֲ  וּ ש  ּדְׁ ִק  
 

 תפארת הקב"ה:קדושה ולבכל יום, כמנהג עשירים, לינוקו רחובות ירושלים דאגו סגני העם ש

  :(יב)ךְׁ יִ נָ ש ֵ ּדְׁ  תאֵ מֵ  הּ צָ רְׁ אַ  העָ לְׁ בָּ  הָר זָ עֲ הָ  תפַ צֲ ִר  תש ַּ דֻ קְׁ  היאָ לִ ּפְׁ  דאֹ מְׁ ּו  
 

 את האפר:

                                                 
 .. משום קדשיםואין קול תרנגולים. )שם( משום שקצים. ואין אשפה (א)
 ואין מלינין בה את המת גמרא. . )שם(בקרבךומת לא לן  (ב)
 משום קוטרא, פי' עשן. . )שם(עשן כבשן וכו' (ג)
 אינה מטמאה בנגעים. . לא חלים בירושלים דיני צרעת הבתים כ"ש )שם(ולא נראה נגע אבניך (ד)
ֵני ָהִעיר ַהִהו . ל' )דברים כא ד(עגלה לאיתן ערוף (ה) הֹוִרדּו ִזקְׁ תוְׁ ָלה אֶׁ ־א אֶׁ גְׁ ואינה מביאה עגלה  ואמרו )ב"ק שם( ַנַחל ֵאיָתן־לָהעֶׁ

ר ערופה דכתיב  ֶׁ ֲאָדָמה ֲאש  ֵצא ָחָלל ּבָ י ִיּמָ הּ לאֱֹ ה'ּכִ ּתָ ִרש ְׁ ָך לְׁ יָך ֹנֵתן לְׁ  וירושלים לא נתחלקה לשבטים. הֶׁ
ת . ל' )בראשית יט כה(כאדמת סדום נהפכת (ו) ֲהֹפךְׁ אֶׁ ָעִרים ָהֵאל־ַוּיַ  .הֶׁ
ראין הבית חלוט בה דכתיב  . )ב"ק שם(בך בית ביד לקחו לא נחלט (ז) ֶׁ ִית ֲאש  ָקם ַהּבַ ר־וְׁ ֶׁ ִעיר ֲאש  ה ֹאתֹו ־ּבָ ִמיֻתת ַלּקֹנֶׁ לֹו חָֹמה ַלּצְׁ

דֹרָֹתיו   וקסבר לא נתחלקה ירושלים לשבטים.לְׁ
 .ַאל־ּתֹונוּ ל' )ויקרא כה יד( . ומוניך (ח)
ומשוש אל נושאי כל ושישה זהו החליל של בית השואבה.  החליל חמישה . כדתנן )סוכה פ"ה מ"א(חליל בתוכך לגיל השואבה (ט)

. לאו דווקא שהרי מביאים ביכורים משבעת המינים שנשתבחה גפניךכדתנן )ביכורים פ"ג מ"ג( החליל מכה לפניהם.  .פרי בכור
 בהם ארץ ישראל.

 שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין רשח )מ"ב כד טז(. גלו לבבל עם יכניה מלך יהודה ואמרו )גיטין דף פ"ח ע"א( חרש ומסגר (י)
. פירש"י הלכה שהם סגורים בה שאינם יודעים להשיב לשואליהם שוב אין לה פותחין אחרים ,פותחיןכיון שסוגרין שוב אינן  מסגר

. כמו שדרשו )יבמות דף צ"ז ע"א( עה"פ והן דובבות שפתי ישניךסנהדרין ישבו בלשכת הגזית )מידות פ"ה ה"ד(.  .בתא גזית
ִנים ֵ ש  ֵתי יְׁ פְׁ  .אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעוה"ז שפתותיהם דובבות בקבר ּדֹוֵבב ׂשִ

לשוקיך ֲעׂשּוִים שוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום. ואולי צ"ל  . כ"ש )פסחים דף ז' ע"א(לשוקיך עשירים להתכבד בכל יום (יא)
 . סגנים ועשירים הם ראשי העם דאגו לכך.סגניךוכו'  םעשירי . לטאטא.להתכבד. להתכבד בכל יום

 דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה נבלעין במקומן. . כ"ש )יומא דף כ"א ע"א(רצפת העזרה בלעה ארצה מאת דשניך (יב)
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ֶׁ אֲ  ןנוֹ בָ לְׁ  ללַ מְׁ ֻא    :(א)ךְׁ יִ נָ מָ לְׁ  בהָ זָ  יוֹ רְׁ פִּ  ש  עַ רְׁ יִ  ,םלָ אוּ ּבְׁ  המֹ לֹ ש ְׁ  עטַ נָ  רש 
 

 פירות זהב צמחו בפרדס, נשרו כשנשבה הרוח, ומהם פרנסה לכהונה: פרדס הזהב שעשה שלמה באולם אומלל ונלקח ע"י האויב,

 :(ב)ךְׁ יִ נָ פוֹ צְׁ בִּ  וֹ בּ  םש ָ לְׁ  אבָּ  ,ךְׁ רֵ צְׁ יוֹ  רצוּ  אבוֹ מְׁ  םרוֹ דָ ּבְׁ  רגוּ סָ  תאוֹ לְׁ  ךְׁ ש ֵ פְׁ ש ַ ּפְׁ  בוֹ טּ ־הַמ  
 

 כי ה' נכנס דרכה, ולכן הכהנים הפותחים את ההיכל היו נכנסים בדלת הקטנה מצד צפון: לאות הדלת הקטנה בצד דרום תמיד נשארה סגורה,

  :(ג)ךְׁ יִ נָּ מֻ מְׁ  יםטִ בְׁ חוֹ  תנָ ש ְׁ  יסֵ נוּ אֲ לַ  יכִּ  ךְׁ יִ תַ רְׁ ש ָ מְׁ  אוּ לְׁ מָ  דאֹ מְׁ  יםיזִ ִר זְׁ  קדֶׁ צֶׁ  
 

 ואם נרדם על משמרתו אפילו נאנס, חובטים אותו במקל: הלויים היו זריזים מאוד,

ֶׁ אֲ  םוֹ יּ מִ  הצָ רְׁ נִ  רצוּ לְׁ  ןנוּ חֲ תַּ  לוֹ קוְׁ  הלָּ פִ ּתְׁ  לקוֹ  יןאֵ    :ךְׁ יִ נָ נוּ חֲ תַּ  ירעִ  הצָ רְׁ פְׁ נִ  רש 
 

 

  :ךְׁ יִ נָ וֹ שׂ ׂשְׁ  עש ַ יֶׁ  ןוֹ שׂ ׂשְׁ  ןרוֹ סְׁ חֶׁ ּבְׁ  רסֵ חָ  ילגִ וְׁ  ,לאֵ לדוֹ ּגְׁ  דסֶׁ חֶׁ  בקֹעֲ יַ  תדַ עֲ  רסוֹ חֲ בַּ 
 

ל דָּ ֶסד" )תהלים קמה ח(,-משנעדרה ממנו שכינת הקב"ה, המכונה "ג   נעלמו גם גיל וששון: חָּ

  :ךְׁ יִ נָ כוֹ מְׁ  יחֵ דְׁ נִ  וּ ש  רְׁ דְׁ נִ  אלֹ וְׁ  ,(ד)בוּ ש ָ  םהֵ וְׁ  ,ךְׁ תֵ לוֹ גְׁ בִּ  זאָ  ףעוֹ וְׁ  המָ הֵ ּבְׁ  לוּ גָּ 
 

 י ישראל אשר הודחו מבית המקדש טרם נדרשו:אבל בנ

  :(ה)ךְׁ יִ נָ נוּ זְׁ  ברֹמֵ  תוֹ פאֲ נוֹ  אטְׁ חֵ וְׁ  ףאֵ נוֹ  ןו ֹ עֲ ַעל  דוּ קְׁ פְׁ יִ  אלֹ  דעוֹ וְׁ  יםִר רְׁ אָ מְׁ  חוּ ּדֹ 
 

 פסקו המים המאררים של סוטה:

  :ךְׁ יִ נָ ּבְׁ רְׁ קָ  יש ַ  לוּ טְׁ בָּ  םיוֹ ּבְׁ  זעֵ וָ  הׂשֶׁ וְׁ  רוֹ ש   רשַׂ ּבְׁ  םעַ טַ  ידגִ וְׁ  םצֶׁ עֶׁ ּבְׁ  ךְׁ לַ ש ְׁ הֻ 
 

 ומיום שבטלו הקרבנות, בטל טעם הבשר וניתן לעצמות ולגידים )חלקים שאינם נאכלים(:

  :ךְׁ יִ נָ גוּ הֲ  יוִ לֵ  ינֵ ּבְׁ  תנוֹ נָ רְׁ  יקֵ רְׁ פִּ  יִר כְׁ זָ  תעֵ ּבְׁ  דפֵּ סְׁ מִ  יכִ ּבְׁ  ררֵ מָ אֲ  ינִ אֲ וַ 
 

 פרקי השיר

  :ךְׁ יִ נָ וֹ בּ לְׁ עֶׁ  לעַ  הּ הָ אֲ  קעַ זְׁ אֶׁ וְׁ  ןרֹ הֲ אַ  ינֵ ּבְׁ  תדַ בוֹ עֲ  רדֶׁ סֵ  יעֵ דְׁ יוֹ  ינִ אֲ  רכֵ זוֹ 
 

 את בני אהרן שידעו לערוך את עבודת בית המקדש

  :(ז)ךְׁ יִ נָ רוֹ הֲ סַ ־תאֶׁ  יםש ִ בְׁ לוֹ  למוּ לְׁ  ,יוּ הָ  אלֹ ּכְׁ  יםקִ חָ ש ְׁ  יבֵ כְׁ וֹ כּ ־לכָ וְׁ  (ו)רהַ סַ וְׁ  סרֶׁ חֶׁ 
 

 לנוגה כהנים גדולים אשר לבשו בגדי תפארת:בהשוואה  שמש וירח וכל כוכבי השמים, נוגהם בטל ומבוטל,

  :(ט)ךְׁ יִ נָ הֲ כֹ לְׁ  יִר קֶׁ  הָר קְׁ הֻ  אלֹ וְׁ  ,(ח)רוּ פּ כִּ  םצוֹ ּבְׁ  יתקִּ נִ וְׁ  ,עלָ תוֹ  ינִ ש ְׁ  ןבֶׁ לֹ ּבְׁ  ּתְׁ רְׁ הַ טִ 
 

 :יפורכם במקרה לילה ביו אף פעם לא נטמא כהן גדול ית מכל עוון,הלבנת חוט השני ביום כיפור הודיעה כי טהרת מכל חטא ונוק

                                                 
ים של זהב בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגד . כ"ש )יומא דף ל"ט ע"ב(אומלל לבנון אשר נטע שלמה באולם (א)

יוֹ ( תהלים עב טזוהיו מוציאין פירות בזמניהן וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן שנאמר ) רְׁ ָבנֹון ּפִ ּלְׁ ַעש  ּכַ ומהן היתה  ִירְׁ
ָלל נחום א ד(וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו שנאמר ) פרנסה לכהונה ָבנֹון ֻאמְׁ ַרח לְׁ . פירות הזהב היו לחלק למניך .ּופֶׁ
 ולמנה לכהנים.

שבדרום  ,אחת בצפון ואחת בדרום ,ן היו לו לשער הגדולשני פשפשי ,בא לו לפשפש הצפוני . כ"ש )תמיד פ"ג(מה טוב פשפשך וכו' (ב)
ִאיש  לֹא )יחזקאל מד ב( לא נכנס בו אדם עליו הוא מפורש ע"י יחזקאל שנאמר ֵתַח וְׁ יֶׁה לֹא ִיּפָ ַער ַהזֶּׁה ָסגּור ִיהְׁ ַ י ־ַהש ּ  ה'ָיֹבא בֹו ּכִ

ָהָיה ָסגּור־ֱאלֵֹהי א בֹו וְׁ ָרֵאל ּבָ  ., פתח קטןפשפש. ופי' הרע"ב, ִיׂשְׁ
 .כר שהוא ישן, חובטו במקלוינ. כ"ש )מדות פ"א מ"ב( כי לאנוסי שנת חובטים ממוניך (ג)
ַמִים. כ"ש )ירמיה ט ט( גלו בהמה ועוף (ד) ָ ַעד ֵמעֹוף ַהש ּ דּו ָהָלכוּ ־וְׁ ֵהָמה ָנדְׁ ודרשו בירושלמי )תענית פ"ד( נ"ב שנה לא נראה עוף  ּבְׁ

 ו העוף לפני בני ישראל, שגלותם ע' שנה.טס בארץ ישראל, בהמה בגמטריה נ"ב, משמע שחזר
 .משרבו המנאפים פסקו המים המרים. כ"ש )סוטה דף מ"ז ע"א( דחו מאררים וכו' (ה)
ס. שמש כ"ש )איוב ט ז( חרס (ו) רֶׁ ָרח ָהֹאֵמר ַלחֶׁ לֹא ִיזְׁ  )בראשית לז ט( סיהרא. ירח. תרגום סהר)רש"י(.  וְׁ
ֲהרִֹנים ה'ּיֹום ַההּוא ָיִסיר בַּ . בגד תפארת ל' )ישעיה ג יח( סהרוניך (ז) ַ ַהׂשּ ִביִסים וְׁ ְׁ ַהש ּ ת ָהֲעָכִסים וְׁ רֶׁ אֶׁ פְׁ  .ֵאת ּתִ
בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבפנים וכיון שהגיע שעיר למדבר  . כ"ש )יומא דף ס"ז ע"א(בלובן שני תולע (ח)

ינּו ִאם־ִאם (ישעיהו א יח)היה מלבין וידעו שנעשית מצותו שנאמר  ּבִ לֶׁג ַילְׁ ֶׁ ש ּ ִנים ּכַ ָ ש ּ ם ּכַ יּו ֲחָטֵאיכֶׁ מֶׁ ־ִיהְׁ ּצֶׁ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ ּדִ יוּ ַיאְׁ  .ר ִיהְׁ
עשרה ניסים נעשו בבית . מכאן ואילך מפרט עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בביהמ"ק כדתנן )אבות פ"ה( ולא הוקרה קרי לכהניך (ט)

, ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא הסריח בשר הקודש מעולם לא הפילה אישה מריח בשר הקודש,המקדש, 
ולא כבו הגשמים את עצי , ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, םולא נראה זבוב בבית המטבחי

ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים , עומדים צפופים ומשתחווים רווחים ,ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, המערכה
 .ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים, מעולם

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91_%D7%98%D7%96
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%90_%D7%99%D7%97
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  :ךְׁ יִ נָ ש ָ עֲ  תרוֹ מְׁ תִּ  החָ ּצְׁ נִ  אלֹ וְׁ  ,חַ רוּ  ךְׁ רֵ עֲ סִ  אלֹ וְׁ  ,ּתְׁ דְׁ בַּ כְׁ נִ  דאֹ מְׁ  ,ּתְׁ רְׁ קַ יָ וְׁ  יתפִ יָ 
 

 :לא ניצחה הרוח את עמוד העשן של מערכה

  :ךְׁ יִ נָ מוֹ רְׁ אַ  יתבֵּ  ךְׁ ש ֵ דְׁ קָ  רשַׂ ּבְׁ  חַר סָ  אלֹ וְׁ  ,ךְׁ חֵ בָּ טְׁ מִּ מִ  בבוּ זְׁ  ּתְׁ ש ְׁ ַר גֵ וְׁ  יתלִּ כִּ 
 

 ולא הסריח בשר הקודש מעולם: ולא נראה זבוב בבית המטבחיים

  :ךְׁ יִ נָ דוֹ אֲ  יש ֵ דְׁ קָ  ינֵ ּפְׁ  יםחִ וָ רְׁ  יםוִ חֲ תַּ ש ְׁ מִ וּ  יםפִ פוּ צְׁ  יםדִ מְׁ עוֹ  ,סנֵ ּבְׁ  ךְׁ יִ שַׂ עֲ מַ ־לכָּ 
 

 

  :ךְׁ יִ נָ ָר ּגְׁ  רמֶׁ עֹ  ןכֵ וְׁ  תרֶׁ צֶׁ עֲ  ימֵ חְׁ לַ  יתֵּ ש ְׁ  רוּ הֲ טָ וְׁ  יםנִ פָ  ימֵ חֲ לַ  לוּ סְׁ פְׁ נִ  אלֹ 
 

הפנים: ובלחם  ובשתי הלחם  בעומר  ל  נמצא פסו  ולא 

 :ךְׁ יִ נָ סְׁ כְׁ אַ לְׁ  תבַ חֲ ַר  ּתְׁ אַ וְׁ  ,הכָ ָר עֲ מַּ הַ  יצֵ עֲ  ש  אֵ  הבָּ כְׁ נִ  אלֹ  (א)לבוּ זְּׁ הַ  רטַ מְׁ  ימֵּ מִ 
 

, ה כ ר ע מ ה י  צ ע ת  א ם  י מ ש ג ו  ב י כ א   ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים: ל

 :(ג)ךְׁ יִ נָ כָ עֲ  םקוּ זְּׁ הִ  אלֹ וְׁ , יםימִ עִ נְׁ  יםעִ נָ  ךְׁ בֵ ש ְׁ יוֹ  יןעֵ ּבְׁ  אתצָ מָ  ןחֵ וְׁ  ,(ב)ךְׁ ירֵ וִ אֲ  יםכִּ חְׁ מַ 
 

 ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם: ומצאת חן בעיני הגרים בעירך,

  :ךְׁ יִ נָ כְׁ וֹ ש  וְׁ  ךְׁ מֵּ עַ  יש ֵ נְׁ  וֹ יחרֵ ּבְׁ  ילפִּ הִ  אלֹ וְׁ  ,ךְׁ ש ֵּ אִ ּבְׁ  ךְׁ ש ֵ דְׁ קָ  רשַׂ ּבְׁ  ךְׁ חֵ בָ זְׁ  הלָ צְׁ נִ 
 

 :השוכנות שם שרפו בשר קודש בראש המזבח,

  :(ד)ךְׁ יִ נָ תָ חֲ  תרוֹ טְׁ עַ  לעַ וְׁ  יתנִ וָ יְׁ  המָ כְׁ חָ  ילֵ עֲ  יםעִ ש ָ רְׁ  יםדִ זֵ  סמוֹ לְׁ וֹ פּ  אבוֹ ּבְׁ  רזַ גְׁ נִ 
 

נית:  ו ו י ו  בנ שילמד אדם את  עטרות החתנים ואסרו  וטיטוס אסרו את  וס  נ י  אחרי מלחמות אספסי

 :ךְׁ יִ נָ נָ רְׁ  יעֵ דְׁ יוֹ  תהָ קְׁ  םעַ  שׂ וֹ שׂ מְׁ  יםכִ וֹ בּ  לקוֹ לְׁ  ךְׁ פַּ הְׁ נֶׁ וְׁ  ,לוּ גָ  לוּ טְׁ בָּ  יןִר דְׁ הֶׁ נְׁ סַ 
 

יים: הלו ר  שי  שמחת 

 :(ו)ךְׁ יִ ינָ יֵ לְׁ  ש  רוּ קָ  ירנִ ׂשְׁ וּ  ןמוֹ רְׁ חֶׁ  יןיֵ  ,תמֶׁ אֱ  יםהִ לאֱֹ (ה)תאוֹ בְׁ צִ  יבִ צְׁ  ,הנָ מָ אֱ נֶׁ  ירעִ 
 

 קרש, והוא הגיע מהר חרמון:נשהיה מרוכז וחזק בך נמצא יין מעולה כל כך  קראו לך "קריה נאמנה" )יש' א כא(, חמדת צבאות ה',

 :(ח)ךְׁ יִ נָ טָ עֲ  תמוֹ כְׁ חָ  חוּ רְׁ סְׁ נִ  (ז)חוּ לְׁ דְׁ נִ  יכִּ  ,המָ ּתְׁ סְׁ נִ  המָ כְׁ חָ  יוזִ  דסוֹ וְׁ  יםמִ כָ חֲ  לוּ פּ לְׁ פִּ 
 

 ונסרחו חכמות ישיבות החכמים: נעכרו ואור סודות החכמה,

 :ךְׁ יִ נָ מוּ אֱ  יםקִ יָ  ימִ וּ  ,(י)בלֵֶׁ כֶׁ ּכְׁ  רוֹ דּ הַ  ינֵ ּפְׁ  ,הּ מָּ אִ בְׁ  המָ קָ  תבַ וּ  (ט)יםנִ מוּ אֱ  וּ סּ פַּ 
 

 ומי יקים את הישרים והנאמנים: תמו

                                                 
 . כינוי לשמים, משכן השכינה.זבול (א)
 . כ"ש )ב"ב דף קנ"ח ע"ב( אוירא דארץ ישראל מחכים.חכים אוירךמ (ב)
 . ל' עכנא )ב"מ דף נ"ט ע"ב( פירש"י נחש.עכניך (ג)
בפולמוס של טיטוס גזרו  ,בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים. כ"ש )סוטה דף מ"ט ע"א( נגזר בבוא פולמוס וכו' (ד)

 פירש"י חיל., בפולמוס .שלא ילמד אדם את בנו יוונית
ןל' )ירמיה ג יט( . צבי צבאות (ה) ּתֶׁ אֶׁ ה ַנֲחַלת־וְׁ ּדָ מְׁ ץ חֶׁ רֶׁ אֹות ּגֹוִים ָלךְׁ אֶׁ ִבי ִצבְׁ  .צְׁ
. ונאמר משחרב מקדש ראשון בטל יין קרוש הבא משניר הדומה כעיגולי דבילהכ"ש )סוטה דף מ"ח ע"ב( . יין חרמון ושניר קרוש (ו)

רְׁ )דברים ג ט(  חֶׁ אּו לְׁ רְׁ אוּ ִצידִֹנים ִיקְׁ רְׁ ָהֱאמִֹרי ִיקְׁ ֹין וְׁ רְׁ ִניר־מֹון ׂשִ לול קטן . ואולי מרמז ליין הנסכים כ"ש )סוכה דף מ"ט ע"א( לֹו ׂשְׁ
שדומה לעיגולי דבילה  יין קרושהיה בין כבש למזבח במערבו של כבש ואחת לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין לשם ומלקטין משם 

 .ובאין ושורפין אותו בקדושה
ַלחיחזקאל לב ב( ל' ). נדלחו (ז) דְׁ לֶׁיךָ ־ַוּתִ ַרגְׁ  פירש"י עכרת. ַמִים ּבְׁ
)ב"ב פ"ה מ"ז ופי' הרע"ב(, ואמרו  מעטן. כלי גדול שצוברים זיתים לפני כתישה והם מתחממים להוציא שמנם יפה נקרא עטניך (ח)

טן של זיתים, וכשם שממעטן , לכן דימה את ישיבות החכמים למעהרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה)ברכות דף נ"ז ע"א( 
ֲאִני חֹוָמה אלו תלמידי חכמים כ"ש )ב"ב דף ז' ע"ב(  עטיניךשל זיתים יוצא שמן זך, כך מישיבות החכמים יוצא מאור התורה. וי"ג 

לֹותתורה  אני חומה זו ּדָ גְׁ ּמִ ַדי ּכַ ָ ש   .אלו תלמידי חכמים וְׁ
י . ל' )תהלים יב ב(פסו אמונים (ט) ֵני ָאָדםַפּסּו ֱאמּוִני־ּכִ  פירש"י אפסו וגמרו אנשי האמונה. ם ִמּבְׁ
. מנהיגי הדור פני הדור ככלב. )סוטה פ"ט מט"ו( על תקופת עקבות המשיח. כן נאמר במשנה ובת קמה באמה פני הדור ככלב (י)

 ביניהם ועוד. דומים לכלב )הסכמת המפרשים( בחוצפה, בחוסר דאגה לעם, בכפיפותם למי שעזרו להם להגיע לשררה, במריבותיהם
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 :(ב)ךְׁ יִ נָ בָ לְׁ  תַר זְׁ גִּ  רחוֹ ש ְׁ  ,תגוֹ ָר הֱ נֶׁ  לאֵ  תנוֹ ּבְׁ  ,תוֹ גּ נֻ עֲ הָ  רעוֹ  (א)ץעֵ ּכְׁ  ש  בֵ יָ וְׁ  דפַ צָ 
 

 פניהם הלבנות נהיו שחורות:

 :ךְׁ יִ נָ ָר קְׁ  יעֵ דְׁ וֹ גּ  יחִ לְׁ  יחִ ּלְׁ פַ וּ  ,(ד)יחִ ּסְׁ הַ  רפַ עֲ מֵ  יחִ קְׁ  ,(ג)בבָ לֵ  יקִ נְׁ  יקִ זְׁ חִ וְׁ  יקִ ּדְׁ צַ 
 

 תנערי מעפר ומכל דבר מאוס,וקחי את עצמך וה ונקי לבבך, צדקי מעשייך, התחזקי,

 :ךְׁ יִ נָ רוֹ חֲ  (ה)ימִּ אִ  ימֵ ּדְׁ  ימִ רְׁ חֶׁ ּבְׁ  ימִ חֲ לוֹ  ,ימִ עֲ זַ  ,ימִ קְׁ נָּ הִ  ,ימִ חֲ לָּ הִ וְׁ  ימִ קוּ 
 

 :בחרון אפך נגד אויבי לנקום דמה של כנסת ישראל כעסי,

  :ךְׁ יִ נָ גוּ עֲ  יחִ מְׁ שִׂ  ,קחוֹ ׂשְׁ  יפִּ  יאִ לְׁ מַ  ,יפִ גְׁ נוֹ וְׁ  יפִ רְׁ חוֹ וְׁ  יפִ דְׁ רוֹ  יפִ יְׁ  (ו)יפִ חֲ סַ וְׁ  יפִ דְׁ ִר 
 

 כל דבר טוב ויפה אצל אויבייך, אשר רדפוך, חרפוך והכוך, קחי וגרפי

  :(ח)ךְׁ יִ נָ בוֹ זְּׁ עִ  ןהוֹ  ידִ עֲ  ידִ הוֹ וְׁ  ידִּ עְׁ תַּ  ,ילִ לְׁ וֹ ש   ללַ ש ְׁ  ילִ כְׁ אִ  ,(ז)יבִ יְׁ אוֹ  יבִ ש ְׁ  ,יבִ וּ ש  
 

 תתקשטי ותתהדרי בתכשיטים וברכוש גדול: ל' שביה

  :ךְׁ יִ נָ בוֹ נְׁ  עַר זֶׁ  נוּ ּכְׁ ש ְׁ יִ  נוּ חֲ יַ  דעוֹ  ,ךְׁ יִ נַ נָ עֲ  ילֵ לְׁ צִ  (ט)םלוֹ ש ְׁ  תרֶׁ תֶׁ עֲ  תחַ תַּ 
 

 יהנו מרוב שלום, תחת צל ענני הכבוד,
 

 הנ
 , ושקול כחבריו, וגם בתיו נחרזים.(י)הרב רבי מאיר מלא דבר חזק ןמנחם ציון בראשי הבתים 

 .יקִ לְׁ חֶׁ  תנָ מְׁ  לַר וֹ גּ . יקִ ש ְׁ חֶׁ  ןעוֹ מְׁ   ןוֹ יּ צִ 
 גורלי, מנתי וחלקי. קריה אהובה עלי.

 :ךְׁ יִ ָר מָ זְׁ  (יא)בש ָ  יםנִ ־.יקִ וְׁ  לבֶׁ אֵ לְׁ  היכָ אֵ 
: ת ו נ י ק ל ך  י י ר י ש ו  כ פ ה נ ך  י  א

 .ךְׁ לֵ יכְׁ הֵ  ךְׁ תוֹ ּבְׁ  כוּ פְׁ ש ָ . ךְׁ לֵ בְׁ חֶׁ  ימֵ ּדְׁ  (יב)יםִר צְׁ וֹ נ  
 האויבים חבלו בך, שפכו דמך בתוך היכלך.

 :ךְׁ יִ יָר צִ לְׁ  דועֵ מֹ . ךְׁ לֵ בְׁ אֶׁ  ימֵ יְׁ  וּ לּ אֵ 
 ב:ואכהביאו עלייך ימי אבל ומ

                                                 
ָמם ָיֵבש  ָהָיה ָכֵעץ־ָצַפד עֹוָרם ַעל . כ"ש )איכה ד ח(צפד ויבש כעץ (א)  , דבק )רד"ק שורשים(.ָצַפד, ַעצְׁ
ֳאָרם . כ"ש )איכה ד(שחור גזרת לבניך (ב) חֹור ּתָ ְׁ ךְׁ ִמש ּ ַ ָרָתם ָחש  זְׁ יר ּגִ ִניִנים ַסּפִ ם ִמּפְׁ צֶׁ מּו עֶׁ חֹור, ָאדְׁ ְׁ אותם שהיו , פירש"י ִמש ּ

. כאן אינו צבע אלא שם דבר כמו שחור . ת"י פרצופיהון.גזרת .מראיהם אדום מפנינים וגזרתם כמו ספיר חשך תארם מפחמים
, בניך שהיו בעבר שחור גזרת לבניךשפירש"י פחם, וכן מצאנו )גיטין דף י"ט ע"א( כתבו בשחור, פירש"י פחמין. עוד יש לפרש, 

 ו מפחם.לבנים, נראה עכשיו כאילו נגזרו ונחצב
ִים ּוַבר. יש לפרשו צדקי וחזקי כל צדקי וחזקי נקי לבב (ג) ִקי ַכּפַ . הרימי אותם קחי מעפר הסחישהם עכשיו עניים ועשוקים.  ֵלָבב־נְׁ

 מאשפות להושיב אותם עם נדיבים.
ִחי ּוָמאֹוס . ל' )איכה ג מה(הסחי (ד)  .סְׁ
ִמי )מ"א כ מב(. ל' בחרמי (ה) רְׁ ־חֶׁ . כנסת ישראל, כ"ש )ברכות דף ל"ה דמי אמיחמתי ולשון חירום נופל במלחמה. פירש"י איש מל ִאיש 

ם ַעל־ֵאם , או ירושלים כ"ש )ירמיה טו ח( ואין אמו אלא כנסת ישראלע"ב(   .ופירש"י על ירושליםֵהֵבאִתי ָלהֶׁ
 .ל )כתובות דף י"ב ע"ב( נסתחפה שדהופי' גורף ומוליך את הכל )רד"ק ושרשים( וכן בל' חז" ָמָטר סֵֹחף )משלי כח ג(. ל' וסחפי (ו)
 . י"מ שובי משבי האויב.שובי שבי אויבי (ז)
 . כן נקרא הממון )יחזקאל כז יב(.עזבוניך .דהוֹ . בנה פועל מוהודי (ח)
ת )ירמיה לג ו(. ל' תחת עתרת שלום (ט) ֱאמֶׁ לֹום וֶׁ ת ש ָ רֶׁ ם ֲעתֶׁ יִתי ָלהֶׁ ִגּלֵ לֹוםפי' הרד"ק  וְׁ ת ש ָ רֶׁ ' )יחזקאל לה יג( , רוב שלום לֲעתֶׁ

ם ֵריכֶׁ בְׁ ם ָעַלי ּדִ ּתֶׁ רְׁ ּתַ ַהעְׁ ם וְׁ ִפיכֶׁ ילּו ָעַלי ּבְׁ ּדִ גְׁ  .ַוּתַ
לא  , פירוש על התורה.ספר ציוני. מקהילת אשפירא )שפייר(, מת על קידוש השם בערך בשנת ק"ע, חיבר מנחם ציון בר מאיר (י)

 רבי יצחק בר מאיר. ואף הפייטן לא דברקור מגוריו )ש"ב ט( מקום בארץ ישראל, וייתכן שכינה הפייטן את מ לו דבר. דבר
 .אלהי עושי נוצריבסליחה למוסף יו"כ כמנהג פולין  מלו דברחתם 

ה )שמות ד ז(. הפך, ל' שב (יא) ִהּנֵ רוֹ ־וְׁ ׂשָ בְׁ ָבה ּכִ  .ש ָ
נּו ַעל )ירמיה ד טז(. ל' נוצרים (יב) ּתְׁ ָחק ַוּיִ רְׁ ץ ַהּמֶׁ רֶׁ ִאים ֵמאֶׁ ִרים ּבָ הּוָדה־ֹנצְׁ נותני מצור, והרד"ק פי' חיל  נוצריםפירש"י , קֹוָלם ָעֵרי יְׁ

 .יםנצרנקראו  נצרנבוכד
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 .חָר זְׁ אֶׁ  רוֹ תּ פְׁ כַּ  תעֵ . חַר זְׁ יִ  ימִ לְׁ  (א)סרֶׁ חֶׁ  
 שמש הפסיק לזרוח לנו, מעת עץ התפוח של ישראל זרע אברהם המכונה "אזרח" )ב"ב דף ט"ו ע"א(

 :ךְׁ יִ ָר חָ ש ְׁ  רוּ דְׁ קָ . (ב)חַר פְׁ יִ  אלֹ וְׁ  יץצִ יָ 
 וגם בבוקר חושך: אינו פורח, גם לא חונט פירות.

 .דבַ לְׁ  הכָ לוּ מְׁ  יתבֵּ  ּתְׁ אַ . דבַ ּבְׁ  תתוּ כָ וְׁ  ךְׁ עוּ ָמ  
 בעבר היית עיר מלוכה, אבל כיום דרסו ומעכו אותך כמו זיתים בבית הבד.

ֶׁ אֲ  ילִ כְׁ כִּ   :ךְׁ יִ ָר בָ ש ְׁ  אוּ צְׁ מְׁ נִ . דבַ אֱ נֶׁ  רש 
 

 .יםִר בְׁ עִ  תפַ יְׁ  תבַּ  לעַ . יםִר כְׁ נָ  ינֵ ּבְׁ  רוּ ָצ  
 ל' מצור

 :(ג)ךְׁ יִ יָר מִ אֲ  אש  רֹ מֵ . יםִר ּגְׁ רְׁ גַ  ינֵ ש ְׁ  תוּ רְׁ כָּ 
 דו את הכל ולא הותירו כלום:השמי

ֶׁ אֲ  יםנִ הֲ כֹּ . (ד)חוּ צְׁ ָר  םגַ וְׁ  וּ ש  רְׁ ָי    .חוּ בְׁ זָ  רש 
 את הכהנים הזובחים.

 :(ה)ךְׁ יִ ָר זָ עֲ  יטֵ חֲ וֹ ש  . חוּ ש ְׁ מָ  םדָ ּבְׁ  המָּ הֵ 
 משחו בדמם את השוחטים בעזרה:

 .רבָּ ש ְׁ נִ  םגַ וְׁ  הבָּ ש ְׁ נִ . רבָּ דְׁ מִ  תאוֹ נְׁ  יוַ  יַו  
 , נשבה עמי וגם נשבר.אוי ואבוי, משכני הפך למדבר

 ֶׁ  :ךְׁ יִ ָר עָ ש ְׁ  אוּ בָּ . (ו)רבָּ כְׁ עַ  םגַ וְׁ  ץקֶׁ ש 
ם י א מ ט ה ל  כ  ו

 .(ז)עוּ ש ְׁ  יללִ חָ וְׁ  ףוֹ תּ  בגָ .־עוּ וְׁ  רוֹ נּ כִ וְׁ  לבֶׁ ֵנ  
 מלנגן. לּוד  ִח 

 :(ח)ךְׁ יִ יָר צִ לְׁ  עמַ גְׁ אֶׁ . עוּ ּבְׁ  יםנִ גוֹ יְׁ הַ  סוֹ כּ 
 בקשו לי כוס מלא יגון, ואשתה אותו בגין מכאובייך:

 .רהָ צְׁ יִ  ןבֶׁ ּכְׁ  עוּ בְׁ טָ . רהַ וְׁ  ליכָ הֵ וְׁ  תיִ ּבַ  
 מהר הבית נעלם ההיכל, כאילו בלעה אותו הארץ כמו שבלעה את קורח בן יצהר.

 :(ט)ךְׁ יִ ָר טוּ וְׁ  יתזִ גָּ . רהָ דְׁ תִּ  ש  רוֹ ּבְׁ  וּ מּ תַּ 
 ונלקחו עצי ברוש ותדהר, ושורות אבני גזית:

                                                 
ס. שמש כ"ש )איוב ט ז( חרס (א) רֶׁ ָרח ָהֹאֵמר ַלחֶׁ לֹא ִיזְׁ  )רש"י(. וְׁ
ָרֵאל . ל' )ישעיה כז ו(יציץ ולא יפרח. פי' הרד"ק תפוח. כפתור (ב) ַרח ונא' )במדבר יז כג(  ָיִציץ ּוָפַרח ִיׂשְׁ מֹל ַוּיֵֹצא פֶׁ גְׁ ֵצץ ִציץ ַוּיִ ַוּיָ

ֵקִדים  .לא יציץ ולא יפרחנדרש לפניו ולאחריו, כאילו אמר  אלֹ וְׁ ולפי המפרשים  .ש ְׁ
ַאר . ל' )ישעיה יז ו(כרתו שני גרגרים מראש אמיריך (ג) ִנש ְׁ רֹאש  ָאִמיר־וְׁ ִרים ּבְׁ ּגְׁ רְׁ ה ּגַ לֹש ָ ַנִים ש ְׁ ף ַזִית ש ְׁ ֹנקֶׁ פי' מדמה  ּבֹו עֹוֵללֹת ּכְׁ

 ל לזית שלא נשארו בו פירות אלא זיתים בודדים בקצה הענף, וגם אותם כרתו האויבים.את ישרא
תָּ  . ל' )מ"א כא יט(ירשו וגם רצחו (ד) ַגם־ָיָרש ְׁ ּתָ וְׁ  .ֲהָרַצחְׁ
 .. י"מ שחטום בעזרהשוחטי עזריך (ה)
ר . י"משקץ וגם עכבר (ו) ּבָ ָהַעכְׁ ץ וְׁ קֶׁ ֶׁ ַהש ּ ר ַהֲחִזיר וְׁ ׂשַ ֵלי ּבְׁ  יז(. )ישעיה סו ֹאכְׁ
י )ישעיה כב ד( ל' . שעו (ז) עּו ִמּנִ י ש ְׁ ּתִ  .פירש"י חדלו ממניָאַמרְׁ
ש  . בקשו, תרגום בעו (ח) ַבּקֵ כדתנן חלב כדי גמיעה )שבת ח א( ובלשון המקרא באל"ף במקום . ל' שתיה אגמע ובעא.( בראשית מג ל) ַויְׁ

ַעט־ַמִיםהעי"ן  ִמיִאיִני ָנא מְׁ  )בראשית כד יז(.  ַהגְׁ
יישעיה ס יג( )עצים יקרים לתפארת המקדש כ"ש . ש תדהרברו (ט) ש ִ ּדָ קֹום ִמקְׁ ָפֵאר מְׁ ו לְׁ ּדָ ּור ַיחְׁ ַאש ּ ָהר ּותְׁ דְׁ רֹוש  ּתִ . גזית וטוריך .ּבְׁ

ת( מ"א ו לו)ל'  ן אֶׁ בֶׁ ה־ַוּיִ לֹש ָ ִניִמית ש ְׁ ָחֵצר ַהּפְׁ  פי' שורות., טּוֵרי ָגִזית הֶׁ
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 .יפִ לְׁ  יעַ מָ דְׁ  לוּ זְּׁ יִ . (א)יפִּ רְׁ חָ  ימֵ יְׁ  עוּ סְׁ ָנ  
 ם היפים עברו ממני.ימי קד

 :ךְׁ יִ ָר רוּ מְׁ תַ  ימֵ . יפִ צְׁ  לוּ בּ מַ ּכְׁ  יידִ אֵ 
 אני מוצף מבול של אסונות. וטובע במים מרים:

 .הצָ מְׁ ש ִ  ילִ ּבְׁ  ךְׁ כֵ וֹ תּ . אצָ מְׁ נִ  רקָ יְׁ ־לכָּ  ןוֹ ה  
 ולא היה בך כל דופי.

 :ךְׁ יִ יָר בִ ּדְׁ  בוּ רְׁ חַָ . (ב)אצָ מְׁ קַ  רבַ וּ  אצָ מְׁ קַ 
 מקדשך:

 .ינֵ קְׁ זִ  םגַ וְׁ  ש  דָּ קְׁ מִ . ינֵ ּפְׁ  (ג)וּ לּ חַ יְׁ  יםבִּ ַר  
 רבים נהרו לציון לבקר במקדש וכן לדרוש תורה מפי חכמי

 :ךְׁ יִ ָר אוֹ מְׁ  לדֶׁ גֹּ . ינֵ ש ְׁ  קוּ לָ וְׁ  ,ןוֹ יּ צִ 
 חרב המקדש ובטל הסנהדרין: –סנהדרין, אבל עכשיו לקו שני המאורות 

ֶׁ אֲ  םוֹ יּ ּבַ    .(ה)רוּ רְׁ סָ  יםִר רְׁ צוֹ  וֹ בּ . (ד)רוּ ּבְׁ שִׂ  רש 
 אשר קיוו אויבי, והשררה ניתנה לצוררי.הגיע יום 

ילְׁ בִּ   :ךְׁ יִ יָר חִ מְׁ  ףסֶׁ ּכֶׁ . רוּ כְׁ מָ  רמוּ תְׁ  ּתִ
 מכרו את ישראל ללא תמורה, ללא כסף וללא מחיר:

 .(ו)באָ ש ְׁ אֶׁ  ןכֵ ּבְׁ  היָ כְׁ בִּ . באָ ּבְׁ  ייעִ ש ִ ּתְׁ  יםלִ גְׁ וֹ ר  
 מאז מעשה המרגלים, בט' באב, אנחנו שואבים דמעות.

 :ךְׁ יִ ָר רְׁ עוֹ לְׁ  עבַּ קְׁ הֻ . באָ דְׁ יִ  אלֹ הֲ  רוֹ דּ ־לכָּ 
 לכל דור כואב, כי יום זה קבוע לעורר מספד:

 .יתִר כְׁ הִ  ראֵ ּפְׁ  ןבַּ רְׁ קָ . יתִר חֲ ש ַ  יתבִ רְׁ עַ  אּבָ  
 ערב ובוקר, קרבן התמיד סילק

 :ךְׁ יִ יָר חִ ּבְׁ  ןלָ  אלֹ . יתִר בְׁ עִ  ןו ֹעֲ וַ  אטְׁ חֵ 
 כל חטאי ישראל, ולכן לא לן עוון בקרב עם הנבחר:

 .הבָ רְׁ עָ  ימִ לְׁ  הנָ ש ֵ . הבָ רְׁ חְׁ נֶׁ  (ז)תאֵ ׂשְׁ  רתֶׁ יֶׁ  
 בית המקדש נחרב.

 :(ח)ךְׁ יִ ָר דָ עֲ  ימֵ עֲ טַ . הבָ צְׁ קִ  ילִ ּבְׁ  לטַּ נֻ 
 טעם בשר: נעלם לגמרי 

                                                 
ֶׁ . ל' )איוב כט ד( נסעו ימי חרפי (א) ֲאש  יֵמיּכַ י ר ָהִייִתי ּבִ ּפִ  פירש"י בימי קדמותי. ָחרְׁ
אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא עבד בגיטין )דף נ"ה ע"ב( . קמצא ובר קמצא (ב)

 .סעודתא וכו' עיי"ש
ֵני. ל' )משלי יט ו( רבים יחלו (ג) ַחּלּו פְׁ ים יְׁ ַחּלוּ ( ול' )תהלים מה יג ָנִדיב־ַרּבִ ַנִיךְׁ יְׁ ן ָיָצאִתי ־ַעלת"י ואפיך ישחרון, כמו )משלי ז טו(  ּפָ ּכֵ

ֵחר ַ ש  ָך לְׁ ָראתֶׁ ךָ  ִלקְׁ ָצאֶׁ מְׁ יָך ָואֶׁ נֶׁ  .ּפָ
יֻנהוּ . כ"ש )איכה ב טז( ביום אשר שברו (ד) ּוִ ּקִ ֶׁ  .זֶׁה ַהּיֹום ש 
 . ל' שררה.סררו (ה)
היום ליל ט' באב היה אמר להן הקב"ה לישראל אתם בכיתם בכיה של  אותו . כ"ש )סנהדרין דף ק"ד ע"ב(רוגלים תשיעי באב וכו' (ו)

 .חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורות
 )בראשית מט ג(. פירש"י ראוי היית להיות יתר על אחיך בכהונה ל' נשיאות כפים. יתר שאת (ז)
 םיוֹ ּבְׁ  זעֵ וָ  הׂשֶׁ וְׁ  רוֹ ש   רשַׂ ּבְׁ  םעַ טַ  ידגִ וְׁ  םצֶׁ עֶׁ ּבְׁ  ךְׁ לַ ש ְׁ הֻ . ניטל טעם הבשר )מפרשים( וכן אמר לעיל נוטל בלי קצבה טעמי עדריך (ח)

 .ךְׁ יִ תָ נוֹ ּבְׁ רְׁ קָ  יש ַ  לוּ טְׁ בָּ 
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 .ררוֹ ּבְׁ  הינָ כִ ש ְׁ לִ  . לאֵ(א)ררוֹ ּדְׁ  יםבִ רוּ ּכְׁ  יןבֵּ ִמ  
 בחרה לשכון בין שני הכרובים. –המשולה לדרור  –השכינה 

 :ךְׁ יִ ָר דָ הֲ  העָ סְׁ נָ . (ג)ררוֹ צְׁ  (ב)תיעוֹ סִ נְׁ  רׂשֶׁ עֶׁ 
 אבל בעת החורבן נסעה עשר נסיעות, כאיש ההולך למרחוק, צרור כספו לקח איתו:

 .(ה)יכִ ּבְׁ  בַר  ימֵ ּבְׁ  ךְׁ בֵּ לִ . יכִ פְׁ ש ִ  ,(ד)רקָ יְׁ  רדֶׁ אֶׁ  
 ציון, שהיית אדרת תפארת, שפכי כמים לבך.

 :(ו)ךְׁ יִ ָר ש ָ נְׁ  ינִ נְׁ קוֹ . יכִ לְׁ וּ  ,תנוּ מְׁ לְׁ אַ  יתבֵּ 
 :)כינוי לצדיקים( עד שתשובי לציון ותכיני שם קן לנשריך .ות(בבית אלמנותך )בגל

 .םלָ הֳ אָ  רמוֹ וּ  תפֶׁ נֹ . םלָ דְׁ גָּ  דהוֹ ּבְׁ  פוּ ָי  
 בני ישראל היפים, מלאים הוד וגדולה, אהליהם היו מלאים דבש ובשמים.

 :ךְׁ יִ ָר רוֹ דְׁ  ימֵ יוֹ . םלָ אֲ וֹ גּ  ןזוֹ חֲ  כוּ רְׁ אָ 
 :דרור ל' חרות  –ועכשיו מתעכבת הגאולה המבושרת ע"י הנביאים 

 .(ז)ללָ כְׁ וּ  טַר פְׁ בִּ  םעָ . ללַ ש ְׁ  קוּ ּלְׁ חַ יְׁ  יםחִ צְׁ וֹ ר  
 הרוצחים חילקו ביניהם את כל שללם של ישראל, לא השאירו דבר.

 :ךְׁ יִ יָר פִ כְׁ וּ  אןצֹ . ללָ מְׁ אֻ  ינֵ ּבְׁ  יםאִ רְׁ קוֹ 
 ומכנים את ישראל, שהיו בעבר אריות, "צאן אומללה":

ֶׁ אֲ  םקוֹ ָמ   ֶׁ אֲ  םינִ הֲ כֹּ . כוּ רְׁ דָּ  רש   .כוּ סְׁ נָ  רש 
 ובמקום המקדש, שם דרכו רק הכהנים, המקריבים את הנסכים.

 :(ח)ךְׁ יִ ָר דֵ ּגְׁ  לוּ ּבְׁ חִ . כוּ ּלְׁ הִ  יםלִ עָ וּ ש   םש ָ 
 

 .טוּ פְׁ ש ָ  אלֹ הֲ  יבִּ  םגַּ . טוּ ש ְׁ פָּ  דבַ לְׁ  ךְׁ לָ  אלֹ  
 האויבים לא תקפו רק אותך ה' )בחורבן בית המקדש( אלא גם אותי ענשו בעונש מוות.

 :(ט)ךְׁ יִ ָר עָ נְׁ  יחֵ רְׁ פִּ . טוּ חֲ ש ָ  יחִ ּבְׁ זְׁ מִ ־לעַ 
 ושחטו על המזבח את צעירי הכהנים:

 .ןמוֹ רְׁ אַ  ילֵ עֲ  עמַ ּדֶׁ . ןמוֹ רְׁ חֶׁ  לטַ ּכְׁ  ידִר וֹ א  
 על חורבן בית המקדש. ,על הר חרמוןשאוריד דמעות רבות כטל 

 :ךְׁ יִ ָר עָ יְׁ  מוּ סְׁ רְׁ כִּ . ןמוֹ דְׁ אַ  ידֵ יְׁ  יודָ יָ 
 ו והשחיתו יעריי:מידי אדום כרס

                                                 
ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל, שנא' )תהלים קב ח( דרור. כינה את השכינה דרור (א) ה ּכְׁ יֶׁ הְׁ י ָואֶׁ ּתִ ַקדְׁ ָ ג־ש  ונדרש בא"ר )פתיחתא כא( על השכינה אני  ּגָ

 ם ואהיה כצפור וכו' שרפתי את ביתי והחרבתי את עירי והגליתי את בני וישבתי לי לבד.שקדתי להשרות שכינתי בבית המקדש לעול
םעוד מצאתי בתקו"ו שדרש עה"פ )תהלים פד ד(  רֹור ֵקן ָלהּ ־ּגַ ָאה ַבִית ּודְׁ  זו השכינה. רֹורּדְׁ , ִצּפֹור ָמצְׁ

כרוב למפתן, וממפתן לחצר, ומחצר למזבח, בר"ה )דף ל"א ע"א( עשר מסעות נסעה שכינה, מכפורת לכרוב, ומ. עשר נסיעות (ב)
 וממזבח לגג, ומגג לחומה, ומחומה לעיר, ומעיר להר, ומהר למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה.

ָידוֹ . ל' )משלי ז( צרור (ג) ף ָלַקח ּבְׁ סֶׁ רֹור־ַהּכֶׁ ךְׁ ֵמָרחֹוק צְׁ רֶׁ דֶׁ ֵביתֹו ָהַלךְׁ ּבְׁ י ֵאין ָהִאיש  ּבְׁ ח איתו ולא , ופי' במצודה מעות הרבה לקּכִ
; ובסנהדרין )דף צ"ו ע"ב( דרשו פסוק זה על עמון ומואב ששידלו את נבוכדנצר  יחזור עד שיקנה בכולן סחורה ולכן יתאחר לבוא

ךְׁ ֵמָרחֹוק וגו'להחריב את ירושלים ואמרו לו  רֶׁ דֶׁ ֵביתֹו ָהַלךְׁ ּבְׁ י ֵאין ָהִאיש  ּבְׁ  .ּכִ
ָקר. ל' )זכריה יא יג( יקר (ד) ר ַהיְׁ דֶׁ  "י בית מקדשי אדר תפארתי.פירש אֶׁ
ֵני ה'. ל' )איכה ב יט( שפכי לבך במי רב בכי (ה) ךְׁ ֹנַכח ּפְׁ ִים ִלּבֵ ִכי ַכּמַ פְׁ  .ש ִ
ִרים ַקּלוּ . צדיקים עליהם נא' )ש"ב א כג( נשריך (ו) ָ ש   דימה את הצדיקים לנשרים ואת בית המקדש לקן. .ִמּנְׁ
 .. נעשה כלל מוסיף על הפרט וריבה הכלפרט וכלל (ז)
כּו־ ִצּיֹוןַעל ַהר־. כ"ש )איכה ה יח( שם שועלים הלכו (ח) ּוָעִלים ִהּלְׁ ֵמם ש  ָ ש ּ ֶׁ  .בוֹ ש 
 . פרחי כהונה.פרחי נעריך (ט)
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 .וֹ תּ ש ְׁ גִּ  תעֵ ּבְׁ  ביֵ אוֹ . וֹ תּ ש ְׁ קַ  רצָ ּכְׁ  ךְׁ ַר ּדָ  
 האויב התקרב, ומתח את קשתו נגדי.

 :(א)ךְׁ יִ יָר זִ חֲ  רעַ יַ . וֹ תּ ש ְׁ בָּ  ילעִ מְׁ  הטָ עָ 
 חזיר הבר כיסה אותי במעילו המלא חרפה וטומאה:

 .יִר פְׁ סִ  תמֶׁ אֱ  ןיַּ דַּ . יִר צְׁ יוֹ  לאֵלְׁ  ךְׁ רוּ ּבָ  
 ר וזכורספו ברוך אתה ה' יוצרי דיין האמת,

 :ךְׁ יִ ָר בָ קְׁ  יתֵ מֵ . יִר רְׁ עוֹ תְׁ הִ וְׁ  ,(ב)ידִ נוֹ 
 והחיה מתי ישראל: את נדודיי,

 .ןרוֹ תְׁ יִ  יאִ צְׁ מְׁ תִּ  םאִ . ןרוֹ בְׁ חֶׁ  הדֵ ׂשְׁ  יתאש ִ ֵר  
 זכותם היתרה של  אבותיי הראשונים, הקבורים בחברון,את זכור לי 

ֶׁ מֹ   :ךְׁ יִ ָר תָ ּבְׁ  יתִר בְׁ וּ . ןרֹ הֲ אַ  םגַ וְׁ  הש 
 וברית בין הבתרים:וכן זכות משה ואהרן 

 .(ג)ןמָ סְׁ נִ  לבוּ גְׁ  יגֵּ פַּ . ןמַ זְׁ  ינֵ אֵ ּתְׁ  טוּ נְׁ ָח  
 הגיעו הסימנים הראשונים של הגאולה,

ֶׁ אֲ  ץקֵּ הַ  ְׁ בַ מְׁ  ילֵ גְׁ ַר . ןמַ כְׁ נִ  רש   :ךְׁ יִ ָר ׂשּ
 :המבשר מגיעו ושל הקץ המוסתר

 .ךְׁ יֵ רְׁ מִ  ןלוֹ קְׁ  חכַּ ש ְׁ יִ . ךְׁ יֵ נְׁ עָ  ימֵ יְׁ  רכוֹ ָז  
 .ךבושת פשעיי ישכח את ,ה' יזכור את עוניך

 :(ה)ךְׁ יִ ָר תָ ּבְׁ  ירֵ תְׁ בִּ . (ד)ךְׁ יֵ ש ְׁ נִ  ימֵ יְׁ  לוּ כָּ 
 והלכו להם הנושים שרצו לחלק אותך ביניהם: נמחקו שטרי חובותייך.

 .החֵ ּדְׁ  ןבוֹ אֲ דַ וְׁ  עמַ ּדֶׁ . (ו)החֵ נְׁ  ףלֶׁ אֶׁ לְׁ  ןטֹ ָק  
 

 :(ז)ךְׁ יִ ָר עוּ נְׁ  ףוּ לּ אַ . החֵ מְׁ  יםעִ רֵ מְׁ  עַר זֶׁ 
 הקב"ה: ימחק.

 

 ונ
 , וגם הוא שקול כחבריו.(ח)מואל הלוייקר בר שלרבנו 

  :ךְׁ יִ נָ מוּ אֱ  ירֵ מְׁ וֹ ש   םלוֹ ש ְׁ  יש ִ רְׁ דִ וְׁ  ילִ אֲ ש ַ  .ךְׁ יִ נָ עוֹ מְׁ  רחַ בָּ  סכֵ לְׁ  יָ יְׁ  ןוֹ יּ צִ 
 

. ו א ס כ ל ן  כ ש מ כ ך  ב ר  ח ב  '  ה

                                                 
םל' )תהלים קט כט(  .עטה מעיל בשתו (א) ּתָ ש ְׁ ִעיל ּבָ ַיֲעטּו ַכמְׁ ַער . ל'חזיר יעריך .וְׁ )תהלים פ יד( פירש"י חזיר מיער הוא  ֲחִזיר ִמּיָ

 עמלק.
ה )תהלים נו ט(  . ל'ספרי נודי (ב) ה ָאּתָ ּתָ  אתה ידעת את מנין המקומות שנדדתי לברוח. ופירש"יֹנִדי ָסַפרְׁ

יהָ )שיר ב יג(  . ל'חנטו תאני זמן (ג) ָטה ַפּגֶׁ ֵאָנה ָחנְׁ ל' . פגי גבול נסמן. תאנים שלא בישלו כל צרכם )רד"ק שרשים(. פגים. ַהּתְׁ
מָ )ישעיה כח כה(  עָֹרה ִנסְׁ ֻבָלתוֹ ּוׂשְׁ ת ּגְׁ מֶׁ ֻכּסֶׁ  פירש"י זורע שעורה וכוסמת סביב לשדה, על סימניו וגבוליו. ן וְׁ

ת)מ"ב ד ז(  . חובך ל'נשיך (ד) ִמי אֶׁ ּלְׁ ַ ש  ֵיךְׁ ־וְׁ  .ִנש ְׁ

ךְׁ ל' )בראשית טו י( . בתרי בתריך (ה) וֶׁ ּתָ ר ֹאָתם ּבַ ַבּתֵ  .ַויְׁ

יֶׁה)ישעיה ס כב( . כ"ש קטון לאלף נחה (ו) טֹן ִיהְׁ לֶׁ  ַהּקָ  .ףָלאֶׁ

ת )ירמיה ג ד(. כינוי להקב"ה. ונר' כי הוא ל' חבר ורע כ"ש )מיכה ז ה(  אלוף נעורי (ז) בֶׁ ֹכֶׁ ַאּלּוף ִמש ּ חּו ּבְׁ טְׁ בְׁ ֵרַע ַאל־ּתִ ֲאִמינּו בְׁ ַאל־ּתַ
ֵחי ִפיךָ  תְׁ מֹר ּפִ יָך ש ְׁ ( ואומר ת"י קריב )בא"ע שם פי' שמזהיר את האישה מאלוף נעוריה, ואת האיש משוכבת חיקוַאּלּוף , ֵחיקֶׁ

ִעי)תהלים נה יד(  ֻיּדָ י ַאּלּוִפי ּומְׁ ּכִ רְׁ עֶׁ ה ֱאנֹוש  ּכְׁ ַאּתָ  .וְׁ

תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז . דור שלישי לבעלי התוספות בצרפת, מוזכר כמה פעמים ברבנו יקר בר שמואל הלוי (ח)
 .)אפרים קופר, ירושלים תשל"ג(וצרפת 
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  :(ב)ךְׁ יִ נָ דָ מְׁ  ילֵ עֲ בַּ  חפַ ּבְׁ  יםש ִ קוּ יְׁ , ץרֶׁ אֶׁ  תצוֹ קְׁ  ייֵ רוּ זְׁ  תאֵ מֵ  יאִ ׂשְׁ  יםמִ לוֹ ש ְׁ  (א)תאוֹ ׂשְׁ מַ 
 

יביהם:קב או נלכדו במוקשי  בקצות הארץ, אשר  הפזורים  ישראל  י  בנ שלום מאת  דרישת   לי 

ֶׁ אֲ , םנָ גוֹ יְׁ  רמַ  לעַ  (ג)יחִ חֲ וֹ תּ ש ְׁ תִ וְׁ  ימִ הְׁ ּתֶׁ   :(ה)ךְׁ יִ ינָ נִ וְׁ  ךְׁ קֵ הְׁ לַ  םהֵ וְׁ  ,(ד)םרֵ זוּ ּתְׁ  לגֶׁ רֶׁ  רש 
 

 הלא הם קהלך ובנייך: רגל האויב דורסת עליהם, תאנחי, ותשפילי עצמך

  :(ו)ךְׁ יִ נָ בַָ אֲ ־תאֶׁ  ץרֶׁ לִ וְׁ  ךְׁ צֵ רְׁ אַ ּבְׁ  ףוּ פּ סִ  תיוֹ הֱ  ךְׁ רֵ פָ עֲ  ןחוֹ לָ  לכַ ּתְׁ  םש ָ פְׁ נַ וְׁ  גוּ רְׁ עָ 
 

 וללטף את אבניך: ארצך, להכנס לגבול לנשק את עפרך, והם הומים, ונפשם נכספה,

ֶׁ אֲ  רהָ הָ    :(ז)ךְׁ יִ נָ דָ אֲ  עבַ טֶׁ  עבַּ טְׁ הָ  יךְׁ אֵ וְׁ  ,לבֵ תֵּ  קצוּ מְׁ  דסֵּ יַ לְׁ  תתַּ ש ְׁ הֻ  ,דמָ חְׁ נֶׁ   רש 
 

 יסודותיך:לתהום ואיך טבעו  ועלייך נוסדו יסודות הארץ, לא את חמדת ההרים, ה

  :ךְׁ יִ נָ דוֹ זְׁ  ילֵ לְׁ עַ מַ וּ  ךְׁ כֵּ רְׁ דַ וְׁ  ךְׁ עֵ צְׁ בִ  ילֵ עֲ  רצַ הֵ וְׁ  ידַּ ש ַ  דאֹ מְׁ  עַר הֵ וְׁ  רמַ הֵ 
 

 הקב"ה המר לך, הרע לך, הצר לך, על עוונותייך, על עוון גזל, על דרכך הרעה ועל מעשייך במזיד:

  :(ח)ךְׁ יִ נָ ָר קְׁ  רׂשֶׁ עֶׁ  ףאַ ּבְׁ  עדַ גָ וְׁ  ,ךְׁ זֵּ עֻ  ןאוֹ ּגְׁ  ידִר הוֹ וְׁ  ,םרוֹ מֵ  לאוֹ ש ְׁ  ךְׁ רֵ אֵ ּפְׁ  יךְׁ לִ ש ְׁ הִ 
 

 ב את בית המקדש, יהחר השליך את תפארתך מרום השמים עד לעומק השאול,

נָ עֶׁ וְׁ  ךְׁ יִ חַ ָר ּפְׁ  (י)תוֹ יש  טִ נְׁ  זתַ הֵ  ,לזַ לְׁ זַ  תוֹ רּכְׁ  (ט)ּתְׁ חְׁ לַּ ש ִ  דבָ וּ  ,ךְׁ פֵ יעִ סְׁ  ףעֵ סִ    :ךְׁ יִ דְׁ
 

 גם פרחייך הנעימים:ו התיז הענפים את הענפים שהצמחת, כרת האויב, ,קיצץ ענפייך

  :ךְׁ יִ נָ חֲ מַ ּבְׁ  ש  דוֹ קָ  ןכוֹ ש ָ  ,הכָ סוּ נְׁ  ,(יא)תכוּ לְׁ מַ  יףנִ צְׁ  ,לאֵ ףנַ כְׁ בִּ  ןהֵ  יבִ צְׁ  תרֶׁ טֶׁ עֲ  יתיִ הָ 
 

 יך:והקב"ה שכן במחני נסיכה, מצנפת מלוכה, היית תחת כנפי השכינה,  היית כתר חמדה,

  :ךְׁ יִ נָ קֵ זְׁ  יפִּ  לעַ  תאוֹ לְׁ  יםנִּ מַ זְׁ  יצֵּ קִ  יןדִ וְׁ  תדָּ  רקוֹ חֲ  יםטִ פְׁ וֹ ש   וּ ש  ּגְׁ נִ  ךְׁ לָ וְׁ  יתלִ עָ 
 

 עלית על כל הערים, אלייך עלו שופטי עיר ועיר כדי לחקור משפט מפי זקנייך, וכן זקני סנהדרין קידשו חודשים ועיברו שנים:

                                                 
א מַ )בראשית מג לד( . ל' משאות (א) ָ ׂשּ ם ַוּיִ ָניו ֲאֵלהֶׁ ֹאת ֵמֵאת ּפָ  .ומתנת שלום, היינו דרישת שלוםׂשְׁ
ים)תהלים קכד ז( . ל' יקושים בפח (ב) ש ִ ח ֹיוקְׁ ָטה ִמּפַ לְׁ ִצּפֹור ִנמְׁ נּו ּכְׁ ֵ ש  . ל' ריב ומלחמה כמו מדניך ., מהמוקש של לוכדי ציפוריםַנפְׁ

ָדִנים )משלי י יב( עֹוֵרר מְׁ ָאה ּתְׁ נְׁ  .ׂשִ
ֱהִמי ָעָלי)תהלים מב ו(  . ל'תהמי ותשתוחחי (ג) י ַוּתֶׁ ש ִ ּתֹוֲחִחי ַנפְׁ ש ְׁ  .פי' למה את משפילה את עצמך ונאנחת )רש"י ומצודה( ַמה־ּתִ
יל' )איוב לט( . רגל תזורם (ד) ַעל־ּכִ יָה וְׁ צֶׁ ץ ּבֵ י־ַתֲעזֹב ָלָארֶׁ ח ּכִ ּכַ ש ְׁ ם ַוּתִ ַחּמֵ ָה.־ָעָפר ּתְׁ ֶׁ דּוש  ה ּתְׁ דֶׁ ָ ת ַהׂשּ ַחּיַ ָה וְׁ זּורֶׁ ל ּתְׁ גֶׁ  רֶׁ
ִביִאים)ש"א יט כ( . ל' להקך (ה) ִניִני. ל' )בראשית כא כג( ניניך .פי' קבוצת נביאים ַלֲהַקת ַהּנְׁ  ת"א ובברי. ּולְׁ
ֲערֹג ַעלל' )תהלים מב ב( . ערגו (ו) ל ּתַ ַאּיָ יָך ־ֲאִפיֵקי־ּכְׁ י ַתֲערֹג ֵאלֶׁ ש ִ ן ַנפְׁ ל' )תהלים פד . ונפשם תכל .פי' תזעק ותהמה ִהיםלאֱָֹמִים ּכֵ

ַגםנִ ג(  ָפה וְׁ סְׁ ָתה־כְׁ לְׁ י ּכָ ש ִ יל' )תהלים קב טו( . לחון עפרך וכו' ולרץ את אבניך. ַנפְׁ ת־ּכִ יָך אֶׁ ת־ָרצּו ֲעָבדֶׁ אֶׁ יָה וְׁ ֲעָפָרּה ־ֲאָבנֶׁ
חֵֹננוּ  ֵבית ל' )תהלים פד יא( . ספוף. יְׁ ּתֹוֵפף ּבְׁ י ִהסְׁ ּתִ ַחרְׁ ָאֳהֵלי־לאֱֹּבָ עַהי ִמּדּור ּבְׁ ַ ש   .רֶׁ

י לַ . ל' )ש"א ב ח( מצוקכל אלה ל' יסודות. . ניםשתות, מצוק, יסודות, אד (ז) ֵבלה' ּכִ ם ּתֵ ת ֲעֵליהֶׁ ֶׁ ש  ץ ַוּיָ רֶׁ ֻצֵקי אֶׁ ביומא , ואמרו מְׁ
ואיך  העולם. הושתתהיתה נקראת ושם )דף נ"ד ע"ב( שממנה  שתיה)דף נ"ג ע"א( ואבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ו

ץ . ל' )איכה ב ט( הטבע טבע אדניך עּו ָבָארֶׁ יהָ ָטבְׁ ָערֶׁ עוּ ול' )איוב לח ו(  ש ְׁ ּבָ יָה ָהטְׁ , בילקו"ש דרשוהו על אבן ַעל־ָמה ֲאָדנֶׁ
 .אבן ירה הקב"ה בים וממנו הושתת העולםהשתייה ואמרו 

ָרֵאל כ"ש )איכה א ב(. השליך פארך שאול מרום (ח) ת ִיׂשְׁ רֶׁ אֶׁ פְׁ ץ ּתִ רֶׁ ַמִים אֶׁ ָ ִליךְׁ ִמש ּ ( כ"ש )ויקרא כו יט. והוריד גאון עוזך. ִהש ְׁ
ת י אֶׁ ּתִ ַברְׁ ָ ש  ם־וְׁ כֶׁ אֹון ֻעזְּׁ כֶׁ ונא' )יחזקאל כד כא(  ּגְׁ אֹון ֻעזְּׁ י ּגְׁ ש ִ ּדָ ת־ִמקְׁ ַחּלֵל אֶׁ ִני מְׁ כ"ש )א"ר על איכה . וגדע באף עשר קרניך. םִהנְׁ

ֳחִריב ג(  ַדע ּבָ ָרֵאל־ּגָ ן ִיׂשְׁ רֶׁ קרנה של תורה  עשר קרנות הן קרנו של אברהם קרנו של יצחק קרנו של יוסף קרנו של משה ַאף ּכֹל קֶׁ
 קרנה של כהונה קרנה של לויה קרנה של נבואה קרנו של בית המקדש קרנו של ישראל ויש אומרים קרנו של משיח.

אָרהל' )ישעיה י לג(  .סעף (ט) ָסֵעף ּפֻ יהָ  (ישעיה כז י)ענפייך ל'  סעפך. פי' שובר את הענפים. מְׁ ִעפֶׁ ה סְׁ ִכּלָ ענף ל' )יחזקאל יז . ובד .וְׁ
ִהיו(  ח ּפֹארֹות ַוּתְׁ ּלַ ַ ש  ים ַוּתְׁ ּדִ ַעׂש ּבַ ן ַוּתַ פֶׁ גֶׁ  .לְׁ

ֹות ֵהִסיר ֵהַתזל' )ישעיה יח ה( . כרות זלזל התז נטישות (י) ִטיש  ת ַהּנְׁ אֶׁ ֵמרֹות וְׁ זְׁ ּמַ ים ּבַ ַזּלִ לְׁ ָכַרת ַהזַּ הם  זלזלי הגפןופירש"י  וְׁ
 הענפים הגדולים )מצודה(. נטישותהזמורות והשריגים וה

ַידל' )ישעיה סב ג(  .ף מלוכהעטרת צבי כו' צני (יא) ת ּבְׁ רֶׁ אֶׁ פְׁ ת ּתִ רֶׁ ָהִיית ֲעטֶׁ ִניף ־ה'וְׁ ַכף ּוצְׁ לּוָכה ּבְׁ ִניף. ָהִיךְׁ ־לאֱֹמְׁ  . ל' מצנפת.צְׁ
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ִאּוּוי יםנִ זְׁ רוֹ  יתֵ מְׁ  ,(א)םרוֹ  אבָ צְׁ  םחֵ לָּ הִ ּבְׁ  וֹ דּ גִ מְׁ  ימֵ ־לעַ    :(ב)ךְׁ יִ נָ דָ עֲ  ילֵ חֲ נַ  תתוֹ ש ְׁ  ּבְׁ
 

 לסיסרא כדי לשתות את מי ארץ ישראל המתוקים:שנלוו מלכים הנגד גדו יבימי קדם הכוכבים נלחמו מלחמותיך על מי מ

  :ךְׁ יִ נָ כֵ ש ְׁ  ש  רוֹ דְׁ לִ  דאֹ מְׁ  ּתְׁ לְׁ בַּ גְׁ הֻ וְׁ  ּתְׁ ש ְׁ ַר פְׁ הֻ  ּתְׁ אַ וְׁ  ,הש ָ דוֹ קְׁ  ךְׁ צֵ רְׁ אַ  אלֹ הֲ  תצוֹ ָר אֲ ־לכָּ מִ 
 

 את היית ידועה בפרישותך מכל רע ומורחקת מכל טומאה, אלייך נהרו שכנייך:

  :(ג)ךְׁ יִ נָ מוֹ הֲ  יוּ דּ דִּ  יםגִ גְׁ חוֹ  לקוֹ ּבְׁ  לוּ הֲ צָ  תלוֹ עֲ  יםטִ בָ ש ְׁ  ךְׁ סָּ בַּ  םיוֹ ּבְׁ  יךְׁ מֵ עָ פְׁ  פוּ יָ 
 

 מחה:יפה היתה הליכת הולכי רגלים, שהתקדמו לאט מרוב ההמון וצהלו בקול ש

 :ךְׁ יִ ינָ יֵ וְׁ  יךְׁ ימֵ מֵ  ךְׁ סוֹ נְׁ  (ה)תכוֹ רֵ יְׁ  קוּ מּ חִ  ,(ד)יש ַ לְׁ  ש  גָּ מֻ וּ  רטָ קְׁ מֻ  םקוֹ מְׁ  ליאֵ ִר אֲ  לאֵ רְׁ הַ 
 

 ולתוך צינורות השיתין ניסכו מים ויין: על המזבח הקטירו והגישו את הקרבנות,

 :(ו)ךְׁ יִ נָ ש ָ עֲ  תרוֹ מְׁ תִּ  ךְׁ לוֹ הֲ  חַ כוֹ נְׁ  רש ַ יִ  ,וֹ כּ רְׁ עֶׁ  יןאֵ וְׁ  אלָ פְׁ נִ  דאֹ מְׁ  ךְׁ רֵ צֵ חֲ  יכִּ  ףאַ 
 

 והעשן עלה תמיד ישר כמו עץ התמר:

 :ךְׁ יִ נָ בוֹ נְׁ  תמַ כְׁ חָ  למוּ לְׁ  יםנִ כוֹ נְׁ  עַ דֵּ  ךְׁ רוֹ עֲ  םלָ כְׁ שִׂ ּבְׁ  םדֶׁ קֶׁ  ינֵ ּבְׁ  וּ וּ ש ַ יְׁ  יכִּ  אוְׁ ש ָ 
 

 בשקר טוענים בני קדם כי חכמתם שווה לחכמת נבונייך:

 :ךְׁ יִ נָ מוֹ רְׁ אַ  דוֹ ש   תמוֹ מְׁ וֹ ש   ילֵ עֲ  יבִּ לִ  ךְׁ תוֹ ּבְׁ  (ז)דקֵ מוֹ ּכְׁ  רחַ נִ  ןיוּ גְׁ וֹ תּ  ש  אֵ וְׁ  ץיצוֹ נִ 
 

 אש של יגון בוערת בלבי על ארמונתייך אשר נשדדו והינם שוממים:

 :(ח)ךְׁ יִ נָ לוֹ מְׁ  קדֶׁ צֶׁ  ףצוּ ּכְׁ  תידוֹ דִ יְׁ  םעַ נֹ  יִר כְׁ זָ  תעֵ ּבְׁ  ,גפֵ הָ  יןאֵ ּבְׁ  יעַ מָ ּדְׁ  ירגִּ אַ 
 

 :משכן הצדקשל  כדבש המתוקה, ותידידהואת  םנעיביתך הכשאני זוכר את  אזיל דמעותי ללא הפוגות,

 :(י)ךְׁ יִ נָ עֲ לַ וְׁ  אש  רֹ  ימֵ  ררוּ מְׁ תַ  יכִ בְׁ  ילֵ זְׁ נִ  ךְׁ רֵ בְׁ ש ִ  ילֵ עֲ  יוּ קּ ש ִ  (ט)תמוֹ ּגְׁ  יאִ מְׁ צִ לְׁ ר חַ בְׁ אֶׁ 
 

 כשאני צמא, אני זוכר את שברך ומעדיף לשתות דמעות מרות ושאר משקים מרים:

 :(יב)ךְׁ יִ נָּ פִ וּ  תירוֹ קִ  דסוֹ יְׁ  דעַ  תרוֹ עֲ  יםִר זָ  םדָ סְׁ וָּ הִ ּבְׁ  ,(יא)ףאַ  םיוֹ  יהִ יְׁ  לפֶׁ אֹ וְׁ  דמוּ לְׁ גַּ 
 

 ות ואבני הפינה:רלהחריב עד היסודות את קי)מקלל את יום החורבן( יהי שומם וחשוך יום כעסו של מקום, כשנאספו זרים 

                                                 
ַנךְׁ ַעלכ"ש )שופטים ה יט(  .על מי מגדו בהלחם צבא רום (א) ַתעְׁ ַנַען ּבְׁ ֵכי כְׁ ֲחמּו ַמלְׁ ִגּדוֹ ־ָאז ִנלְׁ ָחמּו ־ִמןוגו'  ֵמי מְׁ ַמִים ִנלְׁ ָ ש 

ֲחמּו ִעםַהכּ  ִסּלֹוָתם ִנלְׁ ָרא־ֹוָכִבים ִמּמְׁ  .ִסיסְׁ
ֵתי (ב) . כ"ש )במד"ר פר' כ"ג, ילקוט מתי רוזנים כבאו שתות מימי עדניך מלכים ושרים )רד"ק שורשים(.רוזנים.  . פי' אנשים.מְׁ

ָלִכיםשופטים רמז נ"ב(  אּו מְׁ ָחמוּ  ּבָ שהיו ל ונהרגו עמו, למה, שלשים ואחד מלכים הלכו עם סיסרא כשהלך להלחם עם ישרא ִנלְׁ
נו מן המים של סוא עמך בחנם שאנו מתאוים למלא כרובקשו עם סיסרא ואמרו בבקשה ממך נב מתאוים לשתות ממימי ישראל

ַנךְׁ ַעלארץ ישראל שנאמר  ַתעְׁ ף לֹא ָלָקחוּ ־ּבְׁ סֶׁ ַצע ּכֶׁ ִגּדֹו ּבֶׁ  .ֵמי מְׁ
ּנְׁ כ"ש )שיר ז ב( יפו פעמיך.  (ג) ָעַמִיךְׁ ּבַ פּו פְׁ ֱעֹבר ל' )תהלים מב ה(  .בסך וכו' דדוי המוניךונדרש על עולי רגלים.  ָעִליםַמה־ּיָ י אֶׁ ּכִ

ם ַעד ּדֵ ּדַ ךְׁ אֶׁ ּסָ ית ־ּבַ  מספר רב של אנשים. .בסךפי' זכרתי את עלייתי ברגל בתוך המוני ישראל.  ִהיםלאֱֹּבֵ
ע ַאמּ  (יחזקאל מג טו)ים למזבח כ"ש כינויהראל אריאל.  (ד) ּבַ ֵאל ַארְׁ ַהַהרְׁ עוְׁ ּבַ ָרנֹות ַארְׁ ָלה ַהּקְׁ ַמעְׁ  .ֹות ּוֵמָהֲאִריֵאל ּולְׁ
ן (שיר ז ב)ל' חמוק ירכות.  (ה) ֵדי ָאּמָ ה יְׁ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵ ֵרַכִיךְׁ ּכְׁ ֵרַכִיךְׁ ודרשו )סוכה דף מ"ט ע"א(  ַחּמּוֵקי יְׁ אלו השיתין ַחּמּוֵקי יְׁ

מֹו ֲחָלִאים )שהם עגולים כמו ירך(  ןתהום שמחוללין ויורדין עד הּכְׁ ֵדי ָאּמָ ה יְׁ ֵרַכִיךְׁ . זו מעשה ידי אומנותו של הקב"ה ַמֲעׂשֵ . ַחּמּוֵקי יְׁ
דֹוִדי ָחַמק ָעָברפי' הרד"ק בשורשים סיבובי ירכייך, ואמר זה על עובי הירכיים וכן )שיר ה ו(   , הסתובב ועבר.וְׁ

ִבין ִוילשון אחד הם כ"ש )משלי ח ט( נכוח וישר  (ו) ֹכִחים ַלּמֵ ם נְׁ ּלָ ֵאי ָדַעתּכֻ מֹצְׁ ִרים לְׁ ָ ִתיֲמרֹות . ל' )יואל ג ג( ימרות עשניךת. ש  וְׁ
ן ָ  . באבות פ"ה ולא נצחה הרוח את עמוד העשן.ָעש 

יּון ָאָנה־ַעדל' )איוב יט ב( תוגיון.  (ז) י ּתֹוגְׁ ש ִ תֹוכוֹ . ל' )יחזקאל טו ד( חרנ. ַנפְׁ ָלה ָהֵאש  וְׁ צֹוָתיו ָאכְׁ ֵני קְׁ רא . ל' )ויקמוקד. ָנָחר ֵאת ש ְׁ
ָדה ַעל ִהוא ָהעָֹלה ַעלו ב(  חַ ־מֹוקְׁ ּבֵ זְׁ  .ַהּמִ

 .הּ ין בָּ לִ ק יָ דֶׁ צֶׁ ( ישעיה א כא)ל' צדק מלוניך.  (ח)
ַעט־ַמִים )בראשית כד יז( ל'גמות.  (ט) ִמיִאיִני ָנא מְׁ  .ַהגְׁ
ת. ל' )ירמיה ט יד( י ראש ולעניךמ (י) ִני ַמֲאִכיָלם אֶׁ ִקיִתים ֵמי ַלֲעָנה ָהָעם ַהזֶּׁה־ִהנְׁ ִהש ְׁ  .רֹאש  ־וְׁ
ִהי (איוב ג ז) שומם וחשוך ל'גלמוד ואופל.  (יא) ךְׁ וג־ַהּיֹום ַההּוא יְׁ ֶׁ ִהי ו'חֹש  ָלה ַההּוא יְׁ יְׁ ה ַהּלַ מּוד ִהּנֵ ָנָנה בוֹ ־ַאל ַגלְׁ ֹבא רְׁ . לאישה ּתָ

 )סוטה דף מ"ב ע"א(. גלמודהשבעלה התרחק ממנה קראו חז"ל 
ָדם ַיַחד ָעַליל' )תהלים לא יד( בהוסדם.  (יב) סְׁ ִהּוָ . ל' )תהלים קלז ז( ערות עד יסודת"י באתכנשיהון, פירוש כשהם נאספים.  ּבְׁ

ִרי הּ  ָערוּ  ָערוּ  םָהֹאמְׁ סֹוד ּבָ  פירש"י החריבו עד היסודות. ַעד ַהיְׁ
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  :(ב)ךְׁ יִ נָ מוֹ וּ  ךְׁ בֵ רְׁ קֵ  תוּ תְׁ אוֹ  תאוֹ וְׁ  ,(א)יםִר צָ  ןאוֹ ש ְׁ  יםיזִ לִ עֲ  יםמִּ יַ  תמוֹ הֲ כַּ  מוּ הֲ נָ  יךְׁ אֵ 
 

 ך ועושקייך הציבו אותותיהם )דגליהם( בעירך:תאנשי מלחמ איך המון צרים שאגו, רעשו כמו ים,

 :(ד)ךְׁ יִ ינָ נִ ּפְׁ  לעָ וּ ש   תנָ מְׁ  יוּ הָ וְׁ  ,(ג)ךְׁ כֵ וֹ תּ  יִר אֲ  הלָ עָ וְׁ  ,תוֹ יּ חַ  יץִר ּפְׁ  ךְׁ יכֵ ִר דְׁ הִ  יךְׁ אֵ 
 

 ושועל שדד את כל פנינייך: חזיר הבר דרך עלייך,

 :ךְׁ יִ נָ פוּ צְׁ  םיִ גוֹ  לוּ ּלְׁ חִ  יךְׁ אֵ וְׁ  (ה)דוּ מְׁ עָ  סנֵ ּבְׁ  יםבִ רוּ ּכְׁ  תיוֹ לוֹ  רעַ מְׁ  תלוֹ לוּ ּכְׁ  תבַ הֲ אַ 
 

ל ל שָּ  ואיך חיללו אותם הגוים:  אהבת הקב"ה לישראל, עמדו בנס,הכרובים המחוברים והדבוקים לכפורת, מָּ

ֶׁ אֲ  םלָ אוּ וְׁ  ליכָ הֵ הַ וְׁ  ךְׁ ירֵ בִ דְׁ  יכִּ  הּ הָ   :(ו)ךְׁ יִ נָ יְׁ וֹ עוְׁ  רכָ נֵ  ינֵ ּבְׁ  יםיִּ עִ לְׁ  מוּ שָׂ  רש 
 

 אוי ואבוי על הדביר, ההיכל והאולם אשר הוחרבו על ידי זרים עויינים:

 :(ח)ךְׁ יִ נָ פוּ סְׁ ־לכָּ  יםחִ אוֹ וְׁ  יםיִּ צִ לְׁ  ץרֶׁ אֶׁ  יקחֵ וְׁ  ,(ז)יםלִּ גַ לְׁ  צוּ ּתְׁ נִ  תחוֹ ּבְׁ זְׁ מִ  ינֵ ש ְׁ  יכִּ  הּ הָ 
 

 מטיילים בחדרי המקדש החרבים:והם וחמוסים השתכנו נמיות עזרה ב, ווהינם ערמות של אבנים ושני המזבחות )מזבח החיצון ומזבח הפנימי( נהרס

 :(ט)ךְׁ יִ נָ נוּ ּגְׁ  תכוֹ רְׁ פָּ  ךְׁ תוֹ ּבְׁ  היָּ בִ צְׁ  ימֵ אֳ תָּ  ידֵ ש ְׁ  לעַ  יאוֹ וְׁ  תחוֹ וּ לּ הַ וְׁ  זעֹ  ןרוֹ אֲ  לעַ  הּ הָ 
 

 :תוך חופת נישואיןכמו ב שכנו בקודש הקדשים לפנים מן הפרכותבדי ארון, כל אלה שני , הלוחות ואוי על אובדן הארון

  :ךְׁ יִ נָ הֲ כַ מְׁ  וּ נּ מֶׁ  ץחוֹ רְׁ  וֹ נּ כַ וְׁ  רוֹ יּ כִּ  יאֵ וְׁ  כוֹ רְׁ עָ וְׁ  ןחָ לְׁ ש ֻ  דהוֹ וְׁ  הָר נוֹ מְׁ  ראוֹ  ןאָ 
 

 ממנו רחצו הכהנים ידיהם ורגליהם: והלחם הנערך עליו איפה

  :ךְׁ יִ נָּ עַ מְׁ  ינֵ פְׁ לִ  יבִ ש ְׁ  כוּ לְׁ הָ וְׁ  סוּ פְׁ אָ  ,(י)דָר ׂשְׁ  ידֵ גְׁ בִ וּ  תרֵ ש ָ  ילֵ ּכְׁ  הפֹ יאֵ וְׁ  היֵּ אַ 
 

 נעלמו

  :ךְׁ יִ ינָ גִ נְׁ  יירֵ ש ִ  (יא)לקוֹ ּבְׁ  אשָּׂ מַ ּבְׁ  יםִר ש ָ  ירמִ זְׁ  ,יםלִ בָ נְׁ  תיַ מְׁ הֶׁ  ןאָ וְׁ  יםִר ּצְׁ חַ מְׁ  היֵּ אַ 
 

 והיכן הלויים השרים בהרמת קול ונגינה: והיכן רעש הנבלים, התוקעים בחצוצרות

  :ךְׁ יִ נָ מָ ש ְׁ  תחַ ש ְׁ מִ  מוֹ ּבְׁ  יםחִ וּ ש  מְׁ  יםזִ חוֹ  ,(יב)דבַ וּ  יםִר גוּ חֲ  דפוֹ אֵ  ןאָ וְׁ  יםכִ לָ מְׁ  היֵּ אַ 
 

 אשר נמשחו בשמן על ידי הנביאים: אשר היו לבושים אפודי בד, איה מלכייך,

                                                 
ַאג)ישעיה ה כט(  ישאגו כמונהמו.  (א) ֹהם ִיש ְׁ ִינְׁ ִפיִרים וְׁ ּכְׁ ַנֲהַמתונא' )שם ל(  ּכַ ּיֹום ַההּוא ּכְׁ ֹהם ָעָליו ּבַ ִינְׁ . ל' המון כ"ש שאון .ָים־וְׁ

אֹונָ  )ישעיה ה יד( ָיַרד ֲהָדָרּה ַוֲהמֹוָנּה ּוש ְׁ  .הּ וְׁ
מּו אֹוֹתָתםכ"ש )תהלים עד ד( ואות אותתו.  (ב) ָך ׂשָ ב מֹוֲעדֶׁ רֶׁ קֶׁ יָך ּבְׁ רֶׁ ֲאגּו צֹרְׁ ָ  . הנלחמים איתך בקרב.קרבך .ֹאתֹות ש 
לל' )ישעיה לה ט( פריץ חיות.  (ג) ִריץ ַחּיֹות ּבַ ה־ּופְׁ ּנָ כמו שפירש"י פירש"י אין לך פריץ חיות כחזיר הבר, והוא כינוי לאדום  ַיֲעלֶׁ

כוֹ כ"ש )ירמיה ד ז( ועלה ארי.  .ים דף קי"ח ע"ב()פסח ּבְׁ ֵיה ִמּסֻ  פירש"י נבוכדנצר. ָעָלה ַארְׁ
יוּ ל' )תהלים סג יא( מנת שועל.  (ד) ָעִלים ִיהְׁ ֻ ָנת ש   .מְׁ
עּוַרִיךְׁ ל' נישואין כמו )ירמיה ב ב( כלולות.  (ה) ד נְׁ סֶׁ י ָלךְׁ חֶׁ ּתִ לּולָֹתִיךְׁ  ַאֲהַבת ָזַכרְׁ רּוִבים וגו'  ("א ו לומ) ל'. מער לויות.  ּכְׁ ּכְׁ

ַמַער־ִאיש   ם ת"י כבש חד ומדבק, פירוש מחובר ודבוק, ואמרו )ב"ב דף צ"ט ע"א( בזמן שישראל עושין רצונו של מקום  תיוֹ לֹ וְׁ  ּכְׁ ֵניהֶׁ ּופְׁ
ל־ָאִחיו ָחֵמש  ַאּמֹות ( ו כד "אמ). בב"ב )דף צ"ט ע"א( אמר רבנאי אמר שמואל כרובים בנס הן עומדין שנאמר בנס עמדו. ִאיש  אֶׁ וְׁ

נִ  ֵ רּוב ַהש ּ ַנף ַהּכְׁ ָחֵמש  ַאּמֹות ּכְׁ ָחת וְׁ רּוב ָהאֶׁ ַנף ַהּכְׁ ַעדּכְׁ ָנָפיו וְׁ צֹות ּכְׁ ר ַאּמֹות ִמקְׁ ׂשֶׁ ָנָפיו־ית עֶׁ צֹות ּכְׁ גופייהו היכא הוו קיימי  קְׁ
ת . ל' )ש"א יח ט(ועויניךאלא שמע מינה בנס הן עומדין.  אּול עֹוֵין אֶׁ ִהי ש ָ ִוד־ַויְׁ  .ּדָ

 , קודש הקודשים.דבירזבח הזהב, הוא הקודש בו המנורה והשולחן ומ היכלהיה חדר כניסה להיכל, וה אולםה .דביר, היכל, אולם (ו)
ת . ל' )תהלים עט א(לעיים מּו אֶׁ לַ ־ׂשָ רּוש ָ ים םיִ יְׁ ִעּיִ  .לְׁ

תל' )שמות לד יג( נתצו.  (ז) י אֶׁ ּתֹצּון־ּכִ חָֹתם ּתִ ּבְׁ ת. ל' )ירמיה ט י( גליםל. ִמזְׁ י אֶׁ ָנַתּתִ לַ ־וְׁ רּוש ָ יםיִ יְׁ ַגּלִ  . פי' לתילים של אבנים.ם לְׁ
ץ ַעדמג יד(  ל' )יחזקאל .וחיק ארץ (ח) ּתֹוָנה־ּוֵמֵחיק ָהָארֶׁ חְׁ צוּ . ל' )ישעיה יג כא( לציים ואוחים .ָהֲעָזָרה ַהּתַ ָרבְׁ אּו ־וְׁ ים ּוָמלְׁ ם ִצּיִ ש ָ

ם ֹאִחים יהֶׁ ים ,ָבּתֵ . חדרי המקדש היו ספונים )מחופים( ספוניך, חמוסים )כפי שלעז אותו הרד"ק פורו"ן(. ֹאִחיםפירש"י נמיות,  ִצּיִ
ֲאָרִזיםם כ"ש )מ"א ו ט( לוחות עץ יקרי ֵדרֹת ּבָ ִבים ּוׂשְׁ ִית ּגֵ ת־ַהּבַ ּפֹן אֶׁ סְׁ  .ַוּיִ

ה (ד ה )שירלה"פ  .שדי תאמי צביה (ט) ִבּיָ אֹוֵמי צְׁ ֵני ֳעָפִרים ּתְׁ ש ְׁ ַדִיךְׁ ּכִ ָ ֵני ש  ביומא )דף נ"ד ע"א( דוחקין ובולטין כעין שני דדי , ש ְׁ
ַגּנוֹ  ָיֹבא דֹוִדי. ל' חז"ל כמו )שיר רבה על שיר א ד( גנוניך. שתי פרכות היו שם )יומא פ"ה מ"א(. פרכות .אישה לגנונו, פי'  לְׁ

ה;  לחופתו )מתנות כהונה( ת;  )ישעיה ד ה( ת"י גנון ֻחּפָ ח אֶׁ ּקַ ת־ַוּיִ דהילולא ית יוכבד גינונא )שמות ב א( ת"י ואותיב כילתא ו ֵלִוי־ּבַ
 אינתתיה.

 י"א בגדי כהן גדול )רמב"ן שמות לא י(.. בגדי כהונה )יומא דף ע"ב( וובגדי שרד (י)
א קֹולוֹ . ל' )שופטים ט ז( במשא בקול (יא) ָ ש ּ ִריםוכן נאמר על שיר הלוים )דה"א טו כז(  ַוּיִ ֹרְׁ ש  א ַהמְׁ ָ ׂשּ ר ַהּמַ ַ ָיה ַהׂשּ ַננְׁ ִרים ּוכְׁ ֹרְׁ ש  ַהמְׁ  .וְׁ
ָדִוד. ל' )ש"ב ו יד( אפוד חגורים ובד (יב) ד וְׁ  , בגד פשתן.ָחגּור ֵאפֹוד ּבָ
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  :ךְׁ יִ נָ יגוֹ בִּ  (ב)יבִ בָ לְׁ  גפַ הוּ וְׁ  ,ךְׁ פַּ הְׁ נֵֶׁ  (א)ןאוֹ וְׁ  ןגוֹ יָ לְׁ  יפִּ תֻּ  שׂ וֹ שׂ מְׁ  ,לבֶׁ אֵ לְׁ  יילִ גִּ 
 

 ולבי נחלש ודמם וצער הפך

  :(ג)ךְׁ יִ נָ מוּ אֱ  עלָ וֹ תּ  תסוּ ּכְׁ  חוּ ּפְׁ טֻ וְׁ  וּ בּ רֻ  ,זפָ ּבְׁ  יםלִּ סֻ מְׁ  יםנִ בָּ  דוֹ ש  לְׁ  יבַ ָר קְׁ  מוּ הְׁ יֶׁ 
 

 בגדי שני: שאשר הורגלו מילדותם ללבו המהוללים מזהב,מעי נאנחים על אובדן בנים 

  :ךְׁ יִ נָ עֵ ש ְׁ מַ ־לכָּ  רוּ סְׁ חָ  םגַ וְׁ  רוּ סָ  ,(ה)יהִ יְׁ  םקָ עְׁ זַ לְׁ  םקוֹ מָ  לאַ וְׁ  ,(ד)םיִ חוּ מְׁ  לוּ ּכְׁ ש ֻ 
 

 וב מכות,מתו מר

  :ךְׁ יִ ינָ צִ קְׁ  בחוּ סִ  ילֵ עֲ  ןנֵ קוֹ אֲ  ,(ז)בּדֹ כַּ  המֶׁ הֱ אֶׁ  ןכֵ ּבְׁ  ,(ו)עלַ סֶׁ ־ילֵ אֱ  םצוּ ּפְׁ נִ וְׁ  מוּ לְׁ הָ 
 

 ומקונן על קצינייך שגופותיהם נסחבות על הארץ: לכן אני נאנח כדוב, הכו ילדייך, שיברו אותם על הסלעים,

  :(ח)ךְׁ יִ נָ גָ סְׁ  ידַ שָׂ  יזזִ לְׁ וּ  ,טעוֹ לְׁ  יםִר הָ  יטעֵ לְׁ  םנוּ תָ נְׁ  ,ךְׁ ירֵ עִ  יבבִ סְׁ  יםמִ צוּ עֲ  גוּ רְׁ הָ 
 

 :רמש השדהואת בשר השרים ל נתנו בשרם מאכל לעורבי ההרים, הרגו את גיבורי ישראל סביב ירושלים,

  :(ט)ךְׁ יִ נָ חוּ ּבְׁ  יקִ נָ  םדַ וְׁ  ךְׁ נֵ לוֹ קְׁ  תפַּ רְׁ חֶׁ  ילֵ עֲ  ףפֵ תוֹ מְׁ  יםנִ יוֹ  לקוֹ ּכְׁ  גהֵ נַ מְׁ  יבִּ לִ 
 

 דם הקדושים שמתו על קידוש השם:, על קלונך וביזיונך ועל מקיש בידיי על ליבי דרך צערני או קול יונים,בוכה כלבי 

 :(י)ךְׁ יִ נָ נָ עֲ  הּ גַ נֹ  ראוֹ ּכְׁ  םמָ יוֹ וְׁ  הלָ יְׁ לַ  ש  אֵ ּבְׁ  ךְׁ יתֵ בִ ש ְׁ  לאֵהָ  בוּ ש  ּבְׁ  םחַ נֻ יְׁ  םחֵ נַ 
 

 לילה וביום בענני נוגה:וינהג אותך כמו בצאתך מארץ מצרים בעמוד אש  את שיבת ציון,ה' ישיב לבי ינתחם כאשר 

  :ךְׁ יִ נָ ו ֹעֲ  וּ מּ תַּ  ןכֵ ּבְׁ  (יא)יתצִ מָ ּכְׁ  לעַ ַר  ,ילגִ ּבְׁ  יישִׂ שִׂ וְׁ  ינִּ רֹ  ,ילִ הֲ צַ  לקוֹ ּבְׁ  ןוֹ יּ צִ 
 

 את כוס הרעל שתית עד הטיפה האחרונה, ובכך כופרו עוונייך:

  :(יג)ךְׁ יִ נָ בָ וּ  ךְׁ עֵ רְׁ זַ  יש ַ לְׁ  ירוּ ש ִ תְׁ יַ  ךְׁ לָ  (יב)יןסִ וְׁ  סרוֹ תְׁ פַ וּ  םיָ ־ןמִ  ש  כוּ וְׁ  םילָ עֵ וְׁ  רוּ ש ּ אַ 
 

: ה נ ת מ כ ך  י י נ ב ת  א ך  ל ו  א י ב י ם  י ו ג ה ל   כ

                                                 
ן. ל' )בראשית לה יח( ואון (א) מֹו ּבֶׁ ָרא ש ְׁ קְׁ  פירש"י בן צערי. אֹוִני־ַוּתִ
ָפג ִלּבוֹ . ל' )בראשית מה כו( הופג לבבי (ב)  ורד"ק )שורשים( פי' נחלש ונרפה. פי' הרמב"ן נתבטל לבו ופסקה נשימתו. ַוּיָ
ּנֹור־ַעל. ל' )ישעיה טז יא( יהמו קרבי (ג) ּכִ מֹוָאב ּכַ ן ֵמַעי לְׁ י ּכֵ ּבִ ִקרְׁ ֱהמּו וְׁ שׂ  יֶׁ ִקיר ָחרֶׁ ֵני ִצּיֹון . ל' )איכה ד ב( בנים מסולים בפז. לְׁ ּבְׁ

ִאים ֻסּלָ ָקִרים ַהמְׁ ז ַהיְׁ ּפָ ר. ל' )איכה ב כב( רובו וטופחו. ּבַ ֶׁ י־ֲאש  ּתִ חְׁ ִבי ִכּלָם ִטּפַ יִתי ֹאיְׁ ִרּבִ . ל' )איכה ד ה( כסות תולע אמוניך. וְׁ
הב ז(  ונא' )אסתר תֹוָלע ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי ת־ֲהַדּסָ ִהי ֹאֵמן אֶׁ  .ַויְׁ

ל ָלָמה. מיתת הילדים ל' )בראשית כז מה( שוכלו (ד) ּכַ ש ְׁ ם אֶׁ ָחד־ּגַ ם יֹום אֶׁ ֵניכֶׁ ִדי. מוכים, כמו )דניאל ה יט( מחויים. ש ְׁ  ֲהָוה ָצֵבא ֲהָוה־וְׁ

 פי' היה מכה את מי שהיה רוצה. ַמֵחא
ַאל . ל' )איוב טז יח(ואל מקום לזעקם יהי (ה) ַזֲעָקִתייְׁ ־וְׁ פי' שזעקתי לא תישאר ותיתקע אלא תעלה עד לשמים עד ישמע  ִהי ָמקֹום לְׁ

 ויקשיב ה'.
ל ָחִליִתי־ִהּכּוִני ַבל. ל' מכה כמו )משלי לג כה( הלמו (ו) י־ֲהָלמּוִני ּבַ ּתִ ּיֹאֵחז. ל' )תהלים קלז ט( ונפצום אלי סלע. ָיָדעְׁ ֶׁ ֵרי ש  ץ ַאש ְׁ ִנּפֵ  וְׁ

ת ל־אֶׁ ַלעהַ ־עָֹלַלִיךְׁ אֶׁ  .ּסָ
ה)ישעיה נט יא( . ל' אהמה כדוב (ז) ֱהמֶׁ ים נֶׁ ּבִ נוּ  ַכּדֻ ּלָ  .ּכֻ
ִים. כ"ש )תהלים עט ג( סביב עירך (ח) ּמַ כּו ָדָמם ּכַ פְׁ לָ  ש ָ ָ רּוש  ִביבֹות יְׁ נּו . כ"ש )תהלים עט ב( נתנום לעיט הרים לעוט. םיִ סְׁ ָנתְׁ

ת יךָ ־אֶׁ ַלת ֲעָבדֶׁ ָמִים ַמֲאָכל ִנבְׁ ָ עֹוף ַהש ּ ִעיֵטִני ָנאאכל כמו )בראשית כה ל( מ לעוט;  לְׁ ו . ל' )ישעיה יח ו( עיט הרים. ַהלְׁ ּדָ בּו ַיחְׁ ֵיָעזְׁ
ֵעיט ָהִרים ָגִנים. שרים כ"ש סגניך)תהלים נ יא(. פירש"י רמש השדה.  ולזיז שדי, עוף אוכל פגרים. ַעִיט;  לְׁ  )נחמיה ב טז(. ַהּסְׁ

יהָ  . ל' )נחום ב ח(לבי מנהג וכו' (ט) ֹהתֶׁ ַאמְׁ ֹפת ַעלמְׁ  וְׁ ֹתפְׁ קֹול יֹוִנים מְׁ ן־ַנֲהגֹות ּכְׁ ֵבהֶׁ ַנֲהגֹות . וי"מ ִלבְׁ ל' הליכה פי' הולכות ותוך כדי מְׁ
ָחֵנִני . שנבחנו ונמצאו נאמנים ל' )תהלים כו ב( בחוניךהליכתן משמיעות קול בכי.  ִני ה'ּבְׁ ַנּסֵ ואף בל' חז"ל )פסחים דף פ"ז ע"ב(  וְׁ

 .הם יצחק ויעקבבני אבר בחוניבני  ,כך ישראל שהן בני
ָלה . כ"ש )ישעיה ד ה(באש לילה ויומם כאור נוגה וכו' (י) ָהָבה ָליְׁ ֹנַגּה ֵאש  לֶׁ ן וְׁ ָ ָעש   .ָעָנן יֹוָמם וְׁ
לַ  . כ"ש )ישעיה נא יז(רעל כמצית (יא) ָ רּוש  ִרי קּוִמי יְׁ עֹורְׁ ִרי ִהתְׁ עֹורְׁ ד יִ ִהתְׁ ִתית ִמּיַ ר ש ָ ֶׁ ת ה'ם ֲאש  ת־אֶׁ ַעת כּ ־ּכֹוס ֲחָמתֹו אֶׁ ֹוס ֻקּבַ

ִתית ָמִצית ֵעָלה ש ָ רְׁ  שתית עד הטיפה האחרונה )כפי שלעז אותו רש"י(. ָמִצית. ַהּתַ
חּול ִסין. גם היא במצרים שנא' )יחזקאל ל טז( סין. . איזור בארץ מצרים )ירמיה מד א, שם טו(פתרוס (יב) ַרִים חּול ּתָ ִמצְׁ י ֵאש  ּבְׁ ָנַתּתִ  .וְׁ
ָחה ַלה' שעיה סו כ(. כ"ש )ילך יתשירו לשי זרעך ובניך (יג) ל־ַהּגֹוִים ִמנְׁ ם ִמּכָ ל־ֲאֵחיכֶׁ ת־ּכָ ֵהִביאּו אֶׁ ל' תשורה פי' מתנה . יתשירו. וְׁ

ּוָרהכמו שנאמר  ש  ָהִביא ֵאין ּותְׁ ֵעת ַהִהיא יּוַבל. כ"ש )ישעיה יח ז( לשי )ש"א ט ז( פי' הרד"ק מנחה אין לנו להביא לו. לְׁ י לַ ־ּבָ ַ  ה'ש 
ךְׁ ּומ ָ ֻמש ּ ָבאֹות ַעם מְׁ  ודרשו בשוחר טוב )פז( שיביאו כל גוי את ישראל שביניהם שי למלך המשיח. ֹוָרטצְׁ
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  :(א)ךְׁ יִ נָּ מַ זְׁ  ןדָּ עִ  ברוֹ קְׁ  הּ תָּ עִ ּבְׁ  יש  חִ יָ  ךְׁ ֵר צְׁ יוֹ  ,יןמִ יְׁ  ץקֵ  הּ מַ הְׁ מַ תְׁ יִ  םאִ וְׁ  יכִּ חַ 
 

 הקב"ה ימהר את הגאולה ויקרב את זמנה: חכי לגאולה, גם אם הקץ מתמהמה,

  :(ב)ךְׁ יִ נָ יָ עְׁ מַ  יץפִּ  באוֹ ש ְׁ  ןשוֹ שָׂ ּבְׁ  םיִ מַ  ןמַ יְׁ  ךְׁ יִ בַ הֲ אוֹ לְׁ וּ  ,יהִ יְׁ  םלָ עוֹ לְׁ  ךְׁ רֵ הֳ זָ 
 

 ממעיני הישועה:ממים הנובעים יספק מים בשפע וישאבו בששון 

  :(ג)ךְׁ יִ נָ דֹאֲ  אהוּ  יכִּ  ואַ תְׁ יִ  ךְׁ לָ וְׁ  ,ךְׁ יֵ פְׁ יָ  ראֵ ּפְׁ  יש ִ בְׁ חִ וְׁ  יש ִ בְׁ לִ  ,יִר רְׁ עוֹ תְׁ הִ וְׁ  ימִ קוּ 
 

 וה' יחשוק בך

  :(ד)ךְׁ יִ נָ יָ נְׁ בִּ ־לכָּ  יבבִ סְׁ  ש  אֵ  יבבִ ש ְׁ  תמַ חוֹ  ,חדָּ קְׁ אֶׁ  ינֵ בְׁ אַ  דכֹ דְׁ כַ ּבְׁ  ךְׁ נֵ נְׁ כוֹ יְׁ  הלָ סֶׁ 
 

 ויעמיד סביבך חומת אש: באבנים יקרות מסוגים שונים,אותך לעולם יבנה 

  :(ה)ךְׁ יִ נָ כוֹ מְׁ  הלָ עְׁ מַ  לבוּ זְׁ  למוּ  הָר ּבְׁ חֻ  ירעִ  תנוֹ מְׁ רְׁ אַ  ךְׁ תוֹ ּבְׁ  הוָ לְׁ ש ַ , יהִ יְׁ  ךְׁ ילֵ חֵ ּבְׁ  םלוֹ ש ָ 
 

 שלום בתוך חומותייך, ובתוך ארמונות ירושלים, שהיא מכוונת ומותאמת מול שער השמים ובית המקדש שלמעלה: יהי
 

 זנ
כך נכתב עליה בכתי"י. וגם היא שקולה ע"מ הציונים וענינה  "זאת הקינה יסד הרב ר' מאיר מרוטינברוק"

 שריפת התלמוד.

 :ךְׁ יִ לָ בוּ זְׁ  רצַ חֲ בַּ  ןכוֹ ש ְׁ  יםוִּ אַ תְׁ מִּ הַ  .ךְׁ יִ לַ בֵ אֲ  םלוֹ ש ְׁ לִ  ש  אֵ בְׁ  הפָ רוּ ׂשְׁ  ילִ אֲ ש ַ 
 

 

  :(ו)ךְׁ יִ ילָ וִ ּגְׁ  דקֵ מוֹ  ילֵ עֲ  יםמִ מְׁ וֹ תּ ש ְׁ מִּ הַ  יםבִ אֲ וֹ כּ הַ וְׁ  ץרֶׁ אֶׁ  רפַ עֲ בַּ  יםפִ אֲ וֹ ש ּ הַ 
 

 שרפת ספרייך: מושפלים עד ארץ, מקווים הם לישועה, 

ֶׁ אֲ  םיהֶׁ לֵ עֲ  ,םמָ יוֹ  ראוֹ לְׁ  יםוִ קֹוְׁ ּה גַ נֹ  יןאֵ וְׁ  יםכִ ש ֵ חֲ  יםכִ לְׁ הוֹ    :ךְׁ יִ לָ עָ וְׁ  חַר זְׁ יִ  רש 
 

 

 :ךְׁ יִ לָ בָ חֲ  יירֵ צִ  ילֵ עֲ  ןנֵ קוֹ מְׁ  ידמִ תָּ , רבָּ ש ְׁ נִ  בלֵ ּבְׁ  הכֶׁ וֹ בּ  ,(ז)חנָ אֱ נֶׁ  ש  נוֹ אֱ  םלוֹ ש ְׁ וּ 
 

 צירים וחבלים שניהם לשון כאב

  :ךְׁ יִ לָ לָ גְׁ בִּ  רמַ  דפֵּ סְׁ מִ  אָר קְׁ יִּ וַ , (ח)הנָ עֲ יַ  תנוֹ בְׁ וּ  יםנִּ תַ ּכְׁ  ןנֵ אוֹ תְׁ יִּ וַ 
 

 ורך:בעב המתלונן

 :ךְׁ יִ לָ חֲ גַ ּבְׁ  יםִר זָ  ווּ כְׁ נִ  אלֹ וְׁ  רשָׂ בָּ  ש  אֵ ּבְׁ  לכַּ אֻ ּתְׁ  הלָ כְׁ אוֹ  ש  אֵ ּבְׁ  הנָ תוּ נְׁ  היכָ אֵ 
 

לָּה )דברים ט ג(, נשרפה ע"י אש של בשר ודם, ואיך לא נשרפו האויבים מגחליה: ש ֹאכ   איך נהיה כי התורה, שניתנה ע"י הקב"ה, א 

                                                 
ִמיןל' )דניאל יב יג( . קץ ימין (א) ֵקץ ַהּיָ הּ . ל' )ישעיה ס כב( יחיש בעתה. לְׁ ִעּתָ ה ּבְׁ ּנָ ֶׁ ַמן ־ַעד. כינוי לקץ כ"ש )דניאל ז יב( עדן. ֲאִחיש  זְׁ

ן ִעּדָ  .וְׁ
ַמן. ל' )יונה ב א( ימן (ב) דֹול 'ה ַויְׁ ג ּגָ ם. ל' )ישעיה יב ג( מים בששון וכו'. ּדָ ּתֶׁ ַאבְׁ ּוָעה־ּוש ְׁ ש  ֵני ַהיְׁ ַעיְׁ ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ . ל' פיץ מעיניך. ַמִים ּבְׁ

יָך חּוָצה)משלי ה טז(  ֹנתֶׁ יְׁ  .ָיפּוצּו ַמעְׁ
ִרי. ל' )ישעיה נא יז( קומי והתעוררי (ג) עֹורְׁ ִרי ִהתְׁ עֹורְׁ לַ  ִהתְׁ ָ רּוש  ם לבישת כובע כמו )שמות כט ט(  . ל'חבשי. םיִ קּוִמי יְׁ ּתָ ָלהֶׁ ָחַבש ְׁ וְׁ

עֹת ּבָ ָאו . ל' )תהלים מה יב(ולך יתאו כי הוא אדוניך. ִמגְׁ ִיתְׁ י וְׁ ֵיךְׁ ּכִ ךְׁ ָיפְׁ לֶׁ  .הּוא ֲאדַֹנִיךְׁ ־ַהּמֶׁ
ַֹתִיךְׁ . כ"ש )ישעיה נד יב( בכדכוד אבני אקדח . ת"י לעלמין )תהלים ג ג(.סלה (ד) ש  מְׁ ֹכד ש ִ דְׁ י ּכַ ּתִ מְׁ ׂשַ ֵניוְׁ ַאבְׁ ָעַרִיךְׁ לְׁ ח ּוש ְׁ ּדָ קְׁ ;  אֶׁ

ךְׁ )שמות כח יח( ת"י כדכודין אבל לפי תרגום ירושלמי  ָיֲהלֹם, אבן יקרה, כדכוד . אבן שמראיתה כמראה האש אקדח כדכדנא. ֹנפֶׁ
ֵני־ֵאש  )רד"ק שורשים( הם  הְׁ . כ"ש )זכריה ב ט( חומת שביב אש סביב)יחזקאל כח יד ופי' הרד"ק שם(.  ַאבְׁ הַוֲאִני אֶׁ ֻאם־יֶׁ ּה נְׁ  ־ה'ּלָ

 .וֹ ש ּ אִ  יבבִ ש ְׁ  כמו )איוב יח ה(. להבה שביב. ָסִביב חֹוַמת ֵאש  
ִהי . ל' )תהלים קכב ז(שלום בחילך יהי וכו' (ה) נֹוָתִיךְׁ ־יְׁ מְׁ ַארְׁ ָוה ּבְׁ לְׁ ַ ֵחיֵלךְׁ ש  לֹום ּבְׁ ֵחיֵלךְׁ , ש ָ עיר חוברה מול פי' א"ע בחומותייך.  ּבְׁ

לַ   ג()תהלים קכב ל'  .זבול מעלה מכוניך רּוש ָ ָרהיִ יְׁ ֻחּבְׁ ֶׁ ִעיר ש  נּוָיה ּכְׁ ו־ם ַהּבְׁ ּדָ ּה ַיחְׁ פירש"י ירושלים של מעלה שהיא מכוונת כנגד ו ּלָ
ךָ וכן עה"פ )שמות טו טז(  ירושלים של מטה ּתְׁ בְׁ ש ִ  .פירש"י מקדש של מטה מכוון כנגד כסא של מעלה ָמכֹון לְׁ

 . קלף.גויל. אש. מוקד (ו)
 .ספק שהפייטן מדבר על עצמו. אין ושלום אנוש נאנח (ז)
נֹות ַיֲעָנה . ל' )מיכה א ח(ויתאונן כתנים ובנות יענה (ח) בְׁ ל ּכִ ֵאבֶׁ ים וְׁ ּנִ ּתַ ד ּכַ ּפֵ ה ִמסְׁ ֱעׂשֶׁ  .אֶׁ
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  :(א)ךְׁ יִ לָּ רֻ חֲ  וּ סּ כָ  אלֹ הֲ  יחַ ָר פְׁ  ינֵ פְׁ וּ  טקֵ ש ְׁ הַ  ברֹ ּבְׁ  הנָ כְׁ וֹ ש   יהִ ּתְׁ  הינָ דִ עֲ  ןאָ  דעַ 
 

 וקוצים שלך כיסו את פרחיי: מתי

 :(ב)ךְׁ יִ ילָ לִ פְׁ בִּ  יאבִ תָ וְׁ  יםטִ פָּ ש ְׁ מִּ הַ ־לכָ ּבְׁ  לאֵ  ינֵ ּבְׁ  טוֹ פּ ש ְׁ לִ  הוָ אֲ גַּ  ברֹּבְׁ  בש ֵ תֵּ 
 

 ותעמיד אותם לדין בפני שופטייך:

ֶׁ  ירֵ ש ְׁ אַ  ןכֵ לָ וְׁ , יםקִּ חֻ וְׁ  ש  אֵ  תדָּ  ףרוֹ ׂשְׁ לִ  רזוֹ גְׁ תִּ  דעוֹ   :ךְׁ יִ לָ מוּ ּגְׁ  ךְׁ לָ  םלֵּ ש ַ ּיְׁ ש 
 

 

  :ךְׁ יִ לָ וּ ש  ּבְׁ  ש  אֵ  טהֵ לַ ּתְׁ  יתִר חֲ אַ בְׁ  יכִּ  ךְׁ נֵ תָ נְׁ  הזֶׁ  רבוּ עֲ בַ לְׁ הַ  ש  אֵ וְׁ  ידפִּ לַ ּבְׁ  יִר צוּ 
 

 האם נתינת התורה מתוך האש רימזה לסופה, שתאחז האש בשולי בגדיה:

  :ךְׁ יִ לָ בוּ גְׁ בִּ  חַר זָ וְׁ  (ג)יםלִ דוֹ גְׁ בִּ  סאַ מָ וּ  יםהִ לאֱֹ רחַ בָּ  ךָ ּבְׁ  ןכֵ לָ הֲ  ,יינַ סִ 
 

 

  :(ד)ךְׁ יִ לָ ש ָ מְׁ  לוֹ ש  מְׁ אֶׁ  ןהֵ וְׁ , הּ דָ בוֹ ּכְׁ מִ  דרֵ תֵ וְׁ  טעֵ מַ תְׁ תִ  יכִּ  תדָ לְׁ  תפֵ מוֹ לְׁ  תיוֹ הְׁ לִ 
 

 לסימן

ֶׁ אֲ  ךְׁ לֶׁ מֶׁ לְׁ  לש ָ מָ  ֶׁ אֲ  הפָ צָ , נוֹ בְׁ  התֵּ ש ְׁ מִ לְׁ  הכָ בָּ  רש    :ךְׁ יִ לָּ מִ ּבְׁ  ּתְׁ אַ  ןכֵּ  ,עוַ גְׁ יִ  רש 
 

 

 :ךְׁ יִ לָ מָ ׂשְׁ  יףלִ חֲ תַּ  ,תנוּ מְׁ לְׁ אַ  ש  בוּ לְׁ  הטֶׁ עְׁ תַּ , קשַׂ ּבְׁ  ךְׁ ש ֵ בוּ לְׁ  יינַ סִ  סכַּ תְׁ תִּ  ,ילעִ מְׁ  תחַ תַּ 
 

 תסיר מעליך בגדיך היפים: תלבש בגד אלמנה, תוריד מעילך, ותתכסה בשק, )מורה להר לסיני(

  :ךְׁ יִ ילָ צִ אֲ  ירֵ שָׂ  ינֵ ש ְׁ  תרוֹ בְׁ קִ לְׁ  יעוּ גִּ יַ וְׁ  לחַ נַ כְׁ  יוּ הְׁ יִ  ידֵ עֲ  תעוֹ מָ ּדְׁ  ידִר אוֹ 
 

 

ֶׁ מֹ    :ךְׁ יִ ילָ לִ גְׁ  פוּ רְׁ ׂשְׁ נִ  ןכֵ ּבְׁ  ,הש ָ דָ חֲ  הָר וֹ תּ  ש  יֵ הֲ  לאַ ש ְׁ אֶׁ וְׁ , רהָ הָ  רהֹ ּבְׁ  ןרֹ הֲ אַ וְׁ  ,הש 
 

 כיון שנשרפו מגילותייך:

  :(ה)ךְׁ יִ ילָ לִ ּכְׁ  יפִ יֹ ־לכָ וְׁ  ךְׁ תֵ דָּ מְׁ חֶׁ  יתחִ ש ְׁ הַ לְׁ  ייעִ בִ רְׁ הָ  רש ַ קְׁ הֻ וְׁ  ייש ִ לִ ש ְׁ  ש  דֶׁ חֹ 
 

 וברביעי הצמוד לו הושחתהתורה,  בחודש השלישי ניתנה

  :(ו)ךְׁ יִ לָ פֵ ּכְׁ  םלוּ ש ְׁ תַּ  הזֶׁ הֲ  ,תדָּ  ש  אֵ ּבְׁ  ףרוֹ ׂשְׁ לִ  וֹ תּ לְׁ וַּ אִ ּבְׁ  הנָ ש ָ  דעוֹ וְׁ  תחוֹ לוּ לְׁ  עדַ גָּ 
 

 בתמוז נשתברו הלוחות, ועוד רעה שנייה היתה באותו חודש ששרף בו אפוסטומוס את התורה, האם חייב הייתי תשלומי כפל?

ֶׁ אֲ  יתִ אוֹ רְׁ  ירֵ חֲ אַ , לכוֹ אֲ  יכִּ חִ לְׁ  בַר עֱ יֶׁ  יךְׁ אֵ וְׁ  יש ִ פְׁ נַ לְׁ  הּ מַ תְׁ אֶׁ    :(ז)ךְׁ יִ לָ לָ ש ְׁ  פוּ סְׁ אָ  רש 
 

 

ֶׁ אֲ  ןיוֹ לְׁ עֶׁ  ללַ ש ְׁ  פוּ רְׁ שָׂ וְׁ , תחַ דַּ נִ ּכְׁ  הּ בָ חוֹ רְׁ  ךְׁ וֹ תּ  לאֶׁ    :(ח)ךְׁ יִ לָ הָ קְׁ  אבוֹ לָ  סאַ מְׁ תִּ  רש 
 

 גוי אשר אסרת לו לבוא בקהל:

                                                 
ים. ל' )משלי כד לא( ופני פרחי הלא כסו חרוליך. )ישעיה מז ח(. כינוי למלכויות עדינה (א) ּסּו ָפָניו ֲחֻרּלִ  .ּכָ
ִלִלים )שמות כא כב( . שופטיך ל'פליליך (ב) פְׁ ָנַתן ּבִ  פי' ישלם כפי שיחייבנו השופט. וְׁ
א . במדרש תהלים )סח( אין רצוני אלא בסיני שהוא שפל מכולם שנא' סיני הלבעבור זה בך בחר לאהים ומאס בגדולים (ג) ּכָ ת־ּדַ אֶׁ וְׁ

ַפל־רּוחַ   .ּוש ְׁ
 .רה ושריפתה, ולכן בחר בהר סיני השפל. הנמשל הוא שהקב"ה צפה במתן תורה את השפלת התואמשול משליך (ד)
ָכל. ל' )איכה ב טו( וכל יופי כליליך (ה) ִליַלת ֹיִפי ָמׂשֹוׂש לְׁ ץ־ּכְׁ  .ָהָארֶׁ
הזה . . במס' תענית )פ"ד מ"ו( בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות ושרף אפוסטומוס את התורהגדע ללוחות וכו' לשרוף באש דת (ו)

 ני אתחייב לשלם עליה תשלומי כפל.. האם את התורה גנבתי, שאתשלום כפליך
ת. כ"ש בעיר הנדחת )דברים יג יז( אשר אספו שלליך אל תוך רחובה כנדחת (ז) אֶׁ ל־וְׁ ל־ּכָ ּבֹץ אֶׁ קְׁ ָלָלּה ּתִ חָֹבהּ ־ש ְׁ  .ּתֹוךְׁ רְׁ
כל רצין . בא"ר )פ"א אות מ'( בשעה שנכנסו שונאים לביהמ"ק, נכנסו עמונים ומואבים עמהם, והיו האשר תמאס לבוא קהליך (ח)

ַהל ה'לבוז כסף וזהב ועמונים ומואבים רצין לבוז את התורה כדי לעקור  קְׁ  .לֹא־ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ
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ֶׁ יֹ  יבתִ נְׁ  תלוֹ בֵ אֲ  יוּ הָ  ,ךְׁ יִ לָ לוּ סְׁ  ךְׁ רֶׁ ּדֶׁ  אצוֹ מְׁ לִ  העָ דְׁ אֵ  אלֹ    :(א)ךְׁ יִ לַָּ סִ מְׁ  רש 
 

 מאז שאבלות דרכיך הישרות: אינני מוצא דרך סלולה ללכת בה,

  :ךְׁ יִ לָ בָ ּכְׁ  לבוּ כָּ  תיוֹ הֱ  ילִ גְׁ ַר לְׁ וּ  (ב)תעוֹ מָ ּדְׁ  הקֶׁ ש ְׁ מַ ּבְׁ  ךְׁ סוֹ מְׁ לִ  ש  בַ ּדְׁ מִ  יפִ ּבְׁ  קתַּ מְׁ יֻ 
 

 היות רגלי כבולה כמוך בכבלים:ול ינעם לי מאוד למזוג לעצמי דמעות בתור שתייה,

  :ךְׁ יִ ילָ עִ מְׁ  ףנַ כְׁ בִּ  יקזִ חֲ מַ ־לכָ לְׁ  (ג)וּ לּ כִ  ידֵ עֲ  יעַ מָ דְׁ  יימֵ מֵ  באוֹ ש ְׁ  יינַ עֵ לְׁ  בַר עֱ יֶׁ 
 

 כל בנייך המחזיקים בכנף מעילך עד שיסיימו לשתות:את הייתי רוצה לבכות כמעין נובע ולהשקות מדמעותי 

  :ךְׁ יִ לָ עָ ּבְׁ  דוֹ דּ נְׁ לִ  ימַ חֲ ַר  רוּ מְׁ כְׁ נִ  יכִּ  רבוּ עֲ  ייַ חָ לְׁ  לעַ  םתָּ דְׁ ִר ּבְׁ  בוּ ָר חֱ יֶׁ  ךְׁ אַ 
 

 כי אש בוערת בקרבי על גלות השכינה: אבל דמעותי מתייבשות מיד על לחיי,

  :(ד)ךְׁ יִ לָ לָ צְׁ  סוּ נָ  אלֹ הֲ  וֹ מּ עִ וְׁ , קחוֹ ָר מֵ לְׁ  ךְׁ רֶׁ דֶׁ ּבְׁ  ךְׁ לַ הָ  ,וֹ פּ סְׁ כַּ  ררוֹ צְׁ  חקַ לָ 
 

 תו סכום נכבד לנסיעה ארוכה, ואין לנו מי שיגן וישמור עלינו:הקב"ה גלה ממנו זמן ממושך, כמו סוחר שלקח אי

  :ךְׁ יִ לָ דָּ גְׁ מִ  רהַ  אש  רֹ ּבְׁ  ןרֶׁ תֹ ּכְׁ , םהֶׁ מֵ  דבַ לְׁ  יתִּ רְׁ אַ ש ְׁ נִ  דמוּ לְׁ גַ וְׁ  לכוּ ש ָ ּכְׁ  ינִ אֲ וַ 
 

 

  :ךְׁ יִ ילָ לִ חֲ  יפֵּ תֻ  ירֵ יתְׁ מֵ  קוּ ּתְׁ נִ  יכִּ  ילֵ עֲ  תרוֹ ש ָ וְׁ  יםִר ש ָ  לקוֹ לְׁ  דעוֹ  עמַ ש ְׁ אֶׁ  אלֹ 
 

 

  :ךְׁ יִ לָ לָ חֲ  תוֹ ש  פְׁ נַ  ןיוּ ּבְׁ רְׁ יִ  לחוֹ ּכְׁ  מוּ צְׁ עָ  רוּ קְׁ יָ  דאֹ מְׁ  ילִ  יכִּ  קשַׂ ּבְׁ  סכַּ תְׁ אֶׁ וְׁ  ש  בַּ לְׁ אֶׁ 
 

 מאוד יקרים לי הרוגייך הרבים כחול הים:

ֶׁ אֲ  םוֹ יּ הַ  ראוֹ מְׁ  לעַ  דאֹ מְׁ  הּ מַ תְׁ אֶׁ    :ךְׁ יִ לָ אֵ וְׁ  ילַ אֵ  יךְׁ ש ִ חְׁ יַ  לבָ אֲ , לכֹּ ־לאֶׁ  חַר זְׁ יִ  רש 
 

 

  :ךְׁ יִ לָ לוּ ּכְׁ  תבַ הֲ אַ  רוֹ כּ זְׁ יִ  לוּ וְׁ , ךְׁ יֵ לְׁ חָ  לעַ וְׁ  ךְׁ נֵ רוֹ בְׁ ש ִ  לעַ  רוּ צלְׁ  רמַ  לקוֹ ּבְׁ  יקִ עֲ זַ 
 

 נישואייך: והלוואי

ֶׁ אֲ  הָר עָ בְׁ הַ הַ  ילֵ עֲ  קשַׂ  ש  בוּ לְׁ  יִר גְׁ חִ    :(ה)ךְׁ יִ לָ לוּ ּתְׁ ־תאֶׁ  התָ פְׁ סָ וְׁ  קלֵּ חַ לְׁ  התָ צְׁ יָ  רש 
 

 ואכלה את גדוליך: האש

  :ךְׁ יִ לָ פָ ש ְׁ ־תאֶׁ  יםִר יָ וְׁ  ןרוּ ש ֻ יְׁ  יטֵ בְׁ ש ִ  תבוּ ש ְׁ  יבש ִ יָ וְׁ  רצוּ  ךְׁ מֵ חְׁ נַ יְׁ  (ו)ךְׁ תֵ נוּ עֱ  תימוֹ כִּ 
 

 

  :ךְׁ יִ לָ חוֹ מְׁ בִּ  ילִ הֲ צַ וְׁ  לחוֹ מָ בְׁ  יכִ לְׁ תֵּ  ,יחִ קְׁ תִּ  ףתֹ וְׁ  ינִ ש ָ  ידִ עֲ בַּ  ידִ עֲ תַּ  דעוֹ 
 

 עוד תלבשי ותתפארי בבגדי שני

  :ךְׁ יִ לָ פֵ אֲ  רוּ יאִ יָ וְׁ  ךְׁ כֵּ ש ְׁ חָ לְׁ  יהַּ גִּ יַ וְׁ  רצוּ  ךָ לְׁ  ר  י  ִא  יָ  תעֵ ּבְׁ  יבִ בָ לְׁ  ם  רוּ יָ 
 

 ויאיר
 

                                                 
. נראה כי עיקר כוונתו שאינו מוצא דרך להבין דברי תורה על בוריים, מאחר ונשרפו ספרי התלמוד לא אדעה למצוא דרך וכו' (א)

 והמפרשים.
י. ל' )תהלים קב י( למסוך במקשה דמעות (ב) ּתִ ִכי ָמָסכְׁ בְׁ ַוי ּבִ ּקֻ ש ִ  .וְׁ
ּתֹות. ל' )בראשית כד יט( שאוב מימי דמעי עדי כלו (ג) ּלּו ִלש ְׁ ָאב ַעד ִאם־ּכִ ש ְׁ יָך אֶׁ ַמּלֶׁ ם ִלגְׁ  .ּגַ
רל' )משלי ז(  .לקח צרור כספו הלך בדרך למרחוק (ד) ךְׁ ֵמָרחֹוק צְׁ רֶׁ דֶׁ ֵביתֹו ָהַלךְׁ ּבְׁ י ֵאין ָהִאיש  ּבְׁ ָידוֹ ּכִ ף ָלַקח ּבְׁ סֶׁ , ופי' ֹור־ַהּכֶׁ

; ובסנהדרין )דף צ"ו ע"ב( דרשו פסוק זה על  במצודה מעות הרבה לקח איתו ולא יחזור עד שיקנה בכולן סחורה ולכן יתאחר לבוא
ךְׁ ֵמָרחוֹ עמון ומואב ששידלו את נבוכדנצר להחריב את ירושלים ואמרו לו  רֶׁ דֶׁ ֵביתֹו ָהַלךְׁ ּבְׁ י ֵאין ָהִאיש  ּבְׁ ועמו הלא נסו . ק וגו'ּכִ

ם, . ל' )במדבר יד ט( צלליך  פירש"י מגינם וחזקם.ָסר ִצּלָ
משחק מילים עם מ"ש )פסחים דף ה' ע"ב( הבערה לחלק יצאת, וכאן יש לפרשו כמו לפזר, ל'  .ההבערה אשר יצתה לחלק (ה)

ַיֲעקֹב)בראשית מט ז(  ֵקם ּבְׁ על' )בראשית יח כג(  .וספתה , פי' אפזרם.ֲאַחּלְׁ יק ִעם־ָרש ָ ה ַצּדִ ּפֶׁ סְׁ . ל' )יחזקאל יז כב( תלוליך. ַהַאף ּתִ
ָתלּול ֹבּהַ וְׁ  .ַעל ַהר־ּגָ

יָתנוּ כ"ש )תהלים צ טו(  .כימות ענותך (ו) ימֹות ִעּנִ ֵחנּו ּכִ ּמְׁ  .ׂשַ
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 חנ
 ומשקלו כחבריו. א"בואח"כ ע"ס  (א)משה ברבי יעקבהראשונים  בתיםראשי ה

ַית עֹוזמְׁ   ִצּיֹון לֶׁךְׁ  ִקרְׁ חֹובַ  ,מֶׁ ִגיל ,ָמׂשֹוש   .ִיךְׁ רְׁ ֵתי וְׁ ּכְׁ  :(ב)ֲעִציָבִיךְׁ  ָצפֹון ַירְׁ
 

 כל עצב לגיל:רחובייך היו מלאים ששון, כי בצפונו של המזבח שחטו את החטאת, שהפכה 

  ָ חוּ  םש  ּבְׁ ֵחי ִיזְׁ ק־ִזבְׁ דֶׁ לֹוֵנךְׁ  צֶׁ ֵעת ,מְׁ ש   ןָעו ֹ וְׁ ֻבּקַ לֹא יְׁ ָצא וְׁ  :(ג)ֲעֵקָבִיךְׁ  ִנמְׁ
 

 וגם עקבותיהם לא נמצאו: ולכן העוונות נעלמים, במלונך,

ר ִהיםלאֱֹ  ָהרָה   ֶׁ ּתוֹ  ָחַמד ֲאש  בְׁ ש ִ נֹות לְׁ ּכְׁ ל־ִמש ְׁ ִליא ַיֲעקֹב ּוִמּכָ  :(ד)ֲאָהָבִיךְׁ  ִהפְׁ
 

 הבתו אלייך:א

ּכֹוןּבִ   ֵתֵפךְׁ  ש ְׁ ן, ּכְׁ מֶׁ ֶׁ ש  ַקן־ַעל ּכְׁ ַטל ֵיֵרד ַאֲהרֹן זְׁ מֹון־ּכְׁ רְׁ ִזיף חֶׁ ִביָבִיךְׁ  ַזרְׁ  :(ה)רְׁ
 

 טובים ומשובחים כמו שמן המשחה שירד מראש אהרן על זקנו: ,שיורדים על הרי ציון ,על כתפייך שכן ה', טל חרמון ומטר

נּוַית ָמהָר   ֹור ֲהַדר, ּבְׁ קַ  ַהש ּ ֵניוְׁ ֵאם רְׁ רוּ  ,(ו)רְׁ בְׁ ִצּיֹון ּגָ נֹות ּבְׁ רוּ  ּבְׁ  :(ז)ֲעָרָבִיךְׁ  ָיש ְׁ
 

 בנותייך התגברו ללכת תמיד בדרך הישרה: בנויה על הר גבוה,

םּבֹ   רּוק ׂשֶׁ מְׁ ָכל־ּתַ ים וְׁ ִלי ָנש ִ ב ּבְׁ ש ַ חְׁ ָבנֹון ֵריחַ  נֶׁ בּוש   לְׁ נֹות לְׁ  :(ח)ֲחטּוָבִיךְׁ  ּבָ
 

 ריח הנעים שיצא מבית המקדש ובישם את בגדי בנותייך היפות:כל הבשמים והתמרוקים לא נחשבים מול ה

לוּ ִי   ָמיו זְּׁ ׂשָ קֹום ֵריֵחךְׁ  ֲאַזי בְׁ ָטר מְׁ ָלִלים ָנסוּ  ,ֻמקְׁ ּוד צְׁ ָכל־ָיש  ָטָבִיךְׁ  וְׁ  :(ט)קְׁ
 

 ֶדֶבר ומוות:וכל רוח רעה כל  וגירש ריח הבשמים נבע ממזבח הקטורת,

                                                 
 ייתכן היותו ר' משה מקוצי בעל הסמ"ג. .משה ברבי יעקב (א)
ָמעֹוזעיר מבצר ל' )דניאל יא ז(  .מעוז (ב) פֹון ּבְׁ ךְׁ ַהּצָ לֶׁ שנא' )דניאל יא לא(  מעוזפירש"י בערי מעוזו ומבצריו ונקרא בית המקדש  מֶׁ

לוּ  ִחּלְׁ עֹוז וְׁ ש  ַהּמָ ּדָ קְׁ לל' )תהלים מח ג(  .וגיל ירכתי צפון עציביך. ַהּמִ ׂשֹוׂש ּכָ ץ ַהר־מְׁ ֵתי ִצּיֹון־ָהָארֶׁ ּכְׁ ךְׁ ָרב ַירְׁ לֶׁ ַית מֶׁ  ָצפֹון ִקרְׁ
על עבירות שבידו מביא חטאות ואשמות ומתכפר לו והוא  עצבם שוחטין חטאות ואשמות ומי שהיה ירך המזבח צפונה ששופירש"י 

 .יוצא משם שמח
ִני ֲעֵקַבי ֲעֹוןי"מ עבירותייך ל' )תהלים מט ו(  .עקביך (ג) סּוּבֵ  .יְׁ
ֲעֵרי ה'ֹאֵהב כ"ש )תהלים פז ב(  .ומכל משכנות יעקב הפליא אהביך (ד) ַ ּכְׁ  ִצּיֹון ִמּכֹל ש   .נֹות ַיֲעקֹבִמש ְׁ
ֵתָפיו ּוֵביןל' )דברים לג יב(  .בשכון כתפך (ה) ֵכן ּכְׁ ָ ן ַהּטֹוב ַעל. ל' )תהלים קלג( כשמן וכו' .ש  מֶׁ ֶׁ ש ּ ַקן־ָהרֹאש  ֹיֵרד ַעל־ּכַ ָקן זְׁ ַאֲהרֹן ־ַהזָּ

ּיֵֹרד ַעל ֶׁ ַטל־ש  י ִמּדֹוָתיו ּכְׁ ּיֵֹרד ַעל־ּפִ ֶׁ מֹון ש  רְׁ ֵרי ִצּיֹון־חֶׁ ב שנמשח בו אהרן הכהן, שיורד מראשו אל זקנו וכו' כן ופירש"י כשמן הטו ַהרְׁ
ץל' )תהלים עב ו( . זרזיף רביביךנעים טל חרמון שגבוה על הררי ציון והטל יורד מחרמון להררי ציון.  ִזיף ָארֶׁ ִביִבים ַזרְׁ רְׁ פי'  ּכִ

 .כגשם הנוטף על הארץ )רש"י(.
ֵאםּבְׁ כן נא' על יוסף )דברים לג יז(  .הדר השור וקרני ראם (ו) ֵני רְׁ ַקרְׁ ֹורֹו ָהָדר לֹו וְׁ ָניו כֹור ש  רמה וי"מ אותו המשך למ"ש  .ַקרְׁ

ּוֵבין )דברים לג יב( כדכתיב אבל לא במקום הגבוה ביותר שהוא עין עיטם, )כ"ש בזבחים דף נ"ד ע"ב( אלא למטה ממנו,  בנוית
ֵכן ָ ֵתיָפיו ש   .הדר השוריותר מכתפיו, לכן אמר הפייטן  הכתף יותר נמוך מהראש, ופירש"י שכן אין לך יפה בשורו ּכְׁ

ֲעָרָבהל' )ישעיה מ ג(  .ישרו ערביך (ז) רּו ּבָ ְׁ ה לֵ  ַיש ּ ִסּלָ  .ֵהינוּ לאֹמְׁ
כלה שבירושלים אינה  ,כ"ש )יומא דף ל"ט ע"ב( נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת .בושם וכל תמרוק נשים וכו' (ח)

ִנית ֵהיָכל ל' )תהלים קמד יב( .יךחטוב. צריכה להתקשט מריח קטורת בְׁ בֹות ּתַ ֻחּטָ ָזִוּיֹת מְׁ נֹוֵתינּו כְׁ , פירוש חצובות יפה כמו אבני ּבְׁ
 זויות ההיכל.

צל היינו חושך, ובחושך שורה רוח רעה, עוד י"ל שטללים רעים שהוזכרו ע"י חז"ל )ראה סוכה דף ל"ז ע"ב,  )שיר ב יז(. נסו צללים (ט)
ֵצל קָֹרִתיושלמי תענית פ"ג ה"ג( היינו צללים רעים, מנחות דף ס"ב ע"א, יר  –)בראשית יט ח( ת"א בטלל שרותי )יפה מראה  ּבְׁ

ּוד ָצֳהָרִיםל' )תהלים צא ו(  .ישוד קטביך פירוש לאגדות ירושלמי למהר"ש יפה אשכנזי(. ב ָיש  טֶׁ ֶבר )א"ע(. קטב .ִמּקֶׁ ֶ . ישוד. ד 
שהפייטן מרמז למ"ש )רש"י במדבר יז יג, גמ' שבת דף פ"ט ע"א( שהקטורת עוצרת  השודד את הרוח והגוף נופל מת )א"ע(. נראה

 את המגפה.
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ִליַּ  ִפיֹי   ִריג תדְׁ ן ׂשְׁ פֶׁ ָהִבים ּגֶׁ ּנוּ  יֹוםּבְׁ  זְׁ ַכֲהֵני ּפִ לֹש   ּבְׁ ָדָבִיךְׁ  ֵמאֹות ש ְׁ  :(א)נְׁ
 

 ונדרשו שלוש מאות כהנים להזיז אותה מרוב כובדה: גפן של זהב היה במקדש עשויה מזהב הנדבות,

ָבִטים תֵע   ְׁ ּדּוי ֲעלֹות ַהש ּ ִגים ֲהמֹון ּדִ ָעֵמי ָיפוּ  חֹוגְׁ ַנַעל ּפְׁ ת בְׁ ִדיָבִיךְׁ  ּבַ  :(ב)נְׁ
 

ת  י י ל ע את  כר  ו ז י  ם:אנ י של רו י ב ם  י ל ג ר ש  ו של את  ג  ו ג ח ל ף  ו פ צ ן  בהמו אברהם,  י  נ ב  , ם  השבטי

ָיהִק   ִליל ,ֲעִליָזה רְׁ ִבי ,ּגֹוִים ּגְׁ אֹות צְׁ ים ִצבְׁ בוּ  ֲהלֹא ַעּמִ ת ָסבְׁ  :(ג)ַמֲעָרָבִיךְׁ  ּתֵ
 

לצורכי מסחרם: וים  כל הג נהרו  היו מלאות שמחה, אליהן  וארץ ישראל   ירושלים 

ֵעץ־ךְׁ בָ סְׁ ּבִ   ּדֹם ּבְׁ ַבּלַע ש  קֹדֶׁ  ַקרְׁ ֵאר (ד)ּכְׁ ּפָ ֹור ֲהִיתְׁ ַמׂשּ ן ּבְׁ זֶׁ ַגרְׁ  :(ה)ֲחָטָבִיךְׁ  ַעל וְׁ
 

 שערי ירושלים בעץ הגרזן, אחרי שכלי הברזל נבלעו בנס, היה לו להבין שאינו אלא כמשור או גרזן ביד ה': פרץכשהאויב 

ַלח ִאם ִלי ִיצְׁ ל־ּכְׁ ֵנךְׁ  ֲעֵלי יּוַצר ּכָ ע ַאבְׁ ֵלָמה ַמּסָ ִלי ש ְׁ ב ּבְׁ צֶׁ  :(ו)ָצָבִיךְׁ חֲ  עֶׁ
 

 את חומות האבן עליהן לא הונף כלי ברזל, והם נחצבו מן ההר ע"י השמיר וכך הוסעו: ופיליאיך הרשה הקב"ה שחרבות מחודדים 

א ּבֹוִנים וְׁ ָ ש  לוּ  ּבְׁ ּתְׁ  ,ָעמְׁ יר ָנַפלְׁ ַאּדִ ֵעת ,ּבְׁ נֹוס ּבְׁ ֵעת ,ֲאָבִנים ִלכְׁ ֵלךְׁ  וְׁ חּוָבִיךְׁ  ַהש ְׁ  :(ז)סְׁ
 

 ת להרוס ולגרור את האבנים ארצה:ת לבנות, וע  כיון שלבסוף נפל ביד מלך אויב, אלא שע   –מלו בוני בית מקדש, לשוא ע

                                                 
. במדות )פ"ג מ"ח( גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכל, ומודלה על גבי כלונסות, כל מי שהוא יופי דלית שריג גפן וכו' (א)

יעזר ברבי צדוק, מעשה היה, ונמנו עליה שלש מאות כהנים, ופי' מתנדב עלה, או גרגיר, או אשכול, מביא ותולה בה, אמר רבי אל
ִלּיֹוָתיו. ל' )יחזקאל יז ו( דליתהרע"ב מכובד הזהב מרובה שהיה בה, הוצרכו שלש מאות כהנים לטלטלה ולפנותה ממקום למקום.   ּדָ

נים המודלות על גבי כלונסות וקנים פירוש ענפים מודלים, כתנן במנחות )פ"ח מ"ו( אין מביאין מן הדליות פי' הרע"ב מן הגפ
ן  . ל' )בראשית מ י(שריגכדתנן במדות שהיתה מודלה ע"ג כלונסות.  דליתגבוהים מן הארץ, וקרא לגפן הזהב שבמקדש  פֶׁ ּוַבּגֶׁ

ה לֹש ָ ִריִגם ש ְׁ  .ׂשָ

י כִּ  (תהלים מב ה) כ"ש .דדוי המון חוגגים (ב) ש ִ ָכה ָעַלי ַנפְׁ ּפְׁ ש ְׁ אֶׁ ָרה וְׁ ּכְׁ זְׁ ֱעֹברֵאּלֶׁה אֶׁ ךְׁ  י אֶׁ ּסָ ם ַעד ּבַ ּדֵ ּדַ ית ־אֶׁ קֹוללאֱֹּבֵ ה ־ִהים ּבְׁ ִרּנָ
תֹוָדה ָהמֹון חוֹ  , פי' את זאת אני זוכר ונפשי משתפכת בזוכרי עליית הרגלים שהייתי עובר בגדודי בני אדם ומדדה איתם עד בית גגֵ וְׁ

ּנְׁ כ"ש )שיר ז ב( . יפו פעמי בנעל בת נדיביךאלקים.  ָעַמִיךְׁ ּבַ פּו פְׁ ת ָעִליםַמה־ּיָ ָעַמִיךְׁ ודרשו )חגיגה דף ג' ע"א(  ָנִדיב־ּבַ פּו פְׁ ַמה־ּיָ
ָעִלים ּנְׁ ת ,כמה נאין רגליהן של ישראל בשעה שעולין לרגל ּבַ  .בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב ָנִדיב־ּבַ

ִליל ַהּגֹוִים (ישעיה ח כג) כ"ש .גליל גוים צבי צבאות עמים (ג) שהיתה גוללת אליה כל הגוים שהכל  היא כל ארץ ישראל, ופירש"י ּגְׁ
אֹות ּגֹוִים ַנֲחַלתמתאוין לה ובאין לה לסחורה כענין שנאמר )ירמיה ג יט(  ִבי ִצבְׁ ת"י  )יחזקאל כז יג( ַמֲעָרֵבךְׁ ל'  .מערביך .צְׁ

 סחורא.

ֲסָבךְׁ ל' )תהלים עד ה(  .בסבך בעץ קרדום קודש כבלע (ד) ּמֹות־ּבִ ּדֻ אמר רבא טעין תלת מאה  ו ע"ב(ואמרו )סנהדרין דף צ" ֵעץ ַקרְׁ
)פי' נבוזראדן צויד ע"י נבוכדנצר בגרזני ברזל רבים, משאוי כודנייתא נרגא דפרזלא דשליט בפרזלא שדר ליה נבוכדנצר לנבוזראדן 

)כל אלה כולהו בלעתינהו חד דשא דירושלם שלוש מאות פרדות, ולא סתם גרזני ברזל, אלא מחודדים כל כך שיכלו לקצץ ברזל( 
)נשאר פש ליה חד נרגא אתא מחייה בקופא ואיפתח וכו'  בלעו, פירש"י נשברו, כאשר רק ניסה לשבור דלת אחת משערי ירושלים(נ

ָלה)תהלים עד ה( שנאמר לו גרזן אחד, הלך והכה בדלת עם העץ שבו והדלת נפתחה(  ָמעְׁ ֵמִביא לְׁ ַדע ּכְׁ ֲסָבךְׁ  ִיּוָ ּמֹות־ּבִ ּדֻ  .ֵעץ ַקרְׁ
הראשית כב יג( . פי' עץ ל' )בבסבך ִהּנֵ ַבךְׁ ־וְׁ ּסְׁ ֱאַחז ּבַ ָניו ַאִיל ַאַחר נֶׁ ַקרְׁ  .ּבְׁ

ֵארל' )ישעיה י טו(  .היתפאר במשור וגרזן על חטביך (ה) ּפָ ן ַעל ַהחֵֹצב ּבֹו ִאם ֲהִיתְׁ זֶׁ רְׁ ֹור ַעל־ַהּגַ ש ּ ל ַהּמַ ּדֵ ּגַ ִניפוֹ ־ִיתְׁ . על חטביך .מְׁ
 שור בידו.על ה' שהוא החוטב, והאומות אינן אלא כמו גרזן או מ

לל' )ישעיה נד יז(  .אם יצלח כל כלי יוצר וכו' (ו) ִלי יּוַצר ָעַלִיךְׁ לֹא־ּכָ ָלח ּכְׁ בֹות . פירש"י לוטש וחודד ל' )יהושע ה ג( יוצר. ִיצְׁ ַחרְׁ
ן. ל' )מ"א ו ז( עלי אבנך מסע שלמה. ֻצִרים בֶׁ ֹנתֹו אֶׁ ִהּבָ ִית ּבְׁ ַהּבַ ֵלָמה־וְׁ ע ש ְׁ הַ  ַמּסָ בֹות וְׁ ָנה ּוַמּקָ לִנבְׁ ן ּכָ זֶׁ רְׁ זֶׁל לֹא־ּגַ ִלי ַברְׁ ַמע ־ּכְׁ ִנש ְׁ

ֹנתוֹ  ִהּבָ ִית ּבְׁ ּבַ . כמו שהסיעוה מן ההר על ידי השמיר כמו שהיא באה משם נתנוה בחומת הבנין ולא סתתוה בכלי ברזלופירש"י  ּבַ
יַע ֲאָבִנים. בניגוד למ"ש )קהלת י ט( בלי עצב ם ֵיָעֵצב ַמּסִ הֶׁ בו מן ההר ללא טורח ומאמץ, נחצ בלי עצב חצביךונראה לפרש  ּבָ

 אלא על ידי השמיר.

לוּ ל' )תהלים קכז א(  .בונים בשוא עמלו (ז) א ָעמְׁ וְׁ ָ ָבנֹון. ל' )ישעיה י לד( נפלת באדיר. בֹוָניו ּבוֹ  ש  ַהּלְׁ יר וְׁ ַאּדִ ואמרו )גיטין  ִיּפֹול ּבְׁ
ָבנֹון אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך דכתיבדף נ"ו ע"ב(  ַהּלְׁ ירּבְׁ  וְׁ  ב )ירמיה ל כא(ואין אדיר אלא מלך דכתי ִיּפֹול ַאּדִ

ּבֹו ֵיֵצא רְׁ לֹו ִמּקִ ּנּו ּומֹש ְׁ ירֹו ִמּמֶׁ ָהָיה ַאּדִ ָבנֹון )דברים ג כה( ואין לבנון אלא ביהמ"ק שנאמר וְׁ ַהּלְׁ בעת לכנוס . ָהָהר ַהּטֹוב ַהזֶּׁה וְׁ
ִליךְׁ ֲאבָ . ל' )קהלת ג ה( אבנים ועת השלך סחוביך ַהש ְׁ ֵעתֵעת לְׁ נֹוס ֲאָבִנים ִנים וְׁ ִליךְׁ ובמדרש )דברים רבה פר' ג'(  ּכְׁ ַהש ְׁ ֵעת לְׁ

נּו ֹאתֹו ַעד. ל' )ש"ב יז יג( סחוביךעת היא שיעלה אדרינוס שחיק עצמות וינפץ אבני בית המקדש. דרשו ֲאָבִנים  ָסַחבְׁ ַחל ־וְׁ ַהּנַ
ר־ַעד ֶׁ ם־ֲאש  ם ּגַ ָצא ש ָ רֹור־לֹא ִנמְׁ  ונגרר את האבנים עד הנחל )רש"י(. פי' נהרוס את חומת העיר צְׁ
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אוּ  ֲעֵדי ּגֹוִים ַתח, ִטּמְׁ צֹוא ּפֶׁ אוּ  מְׁ ֲחִזיר ,ִנלְׁ ֵסם ּבַ ַכרְׁ עוּ  ,יְׁ ָטבְׁ ִיךְׁ  וְׁ ּבָ ּגַ  :(א)ִמׂשְׁ
 

בחזיר, אז שקעו הח לירושלים, עד אשר טימאו אותה  ונתייאשו מלהכנס  וים  ג  ומות:נלאו 

לֶׁת ָבנֹון ּדֶׁ ַתח לְׁ קֹול ָרָמה ,ּפְׁ ַמע ּבְׁ ב ,ִנש ְׁ אֹותֹות ָחש ַ אֹות לְׁ ם לְׁ סֶׁ רֹוָבִיךְׁ  קֶׁ  :(ב)לְׁ
 

 :ואישרה את קסמי אוייביךה מכריזה במרום על החורבן הקרוב, תדלתות בית המקדש היו נפתחים מאליהם, ובת קול הי

ֶׁ קֶׁ  תאוֹ ּבְׁ  יןמִ יָ ּבְׁ  ךְׁ מַ סָ  ,ץחֵ ּבְׁ  לקֵ לְׁ קִ וְׁ  עַר הֵ  ֶׁ אֲ  ,(ג)תש    :ךְׁ יִ בָ יְׁ אוֹ לְׁ  יםעִ בְׁ ש ִ  ךְׁ תַּ חְׁ נֶׁ  רש 
 

 נבוכדנצר זרק חיצים כלפי מעלה, שיודיעו לו באיזה דרך ילך, ונפל החץ לימין, סימן שהגיעה השעה שתיכבש ירושלים ע"י אויביה שבעים שנה:

  :(ד)ךְׁ יִ יבָ ִר חֲ מַ  רוּ הֲ מִ וּ  אתוֹ צֵ ּבְׁ  ּתְׁ פְׁ יִּ וַ  ,תו ֹנְׁ  ךְׁ בֵּ רְׁ קִ ּבְׁ  יאבִ נָ  רצָ בְׁ מִ  ירעִ ּכְׁ  יהִ יְׁ וַ 
 

 :יצא, מיד הצליחו האויבים להחריבךשהנביא ירמיה אשר שכן בתוכך הגן עלייך בתפילתו כמו מבצר, אבל כ

ֶׁ אֲ כַּ  דבַּ  ש  בוּ לְׁ  ש  אֵ  ילֵ חֲ גַּ  יקזִ   : (ה)ךְׁ יִ בָ וּ ש  מְׁ  בוּ ש ָ  אלֹ וְׁ , דוֹ יָ ּבְׁ  םעַ יוּ  הּבֶׁ כְׁ יִ  רש 
 

 בכפיו, אולי יעשו ישראל תשובה ויכבו, אבל ישראל השובבים לא חזרו בתשובה:זמן רב החזיק המלאך את גחלי האש העוממים 

 :(ז)ךְׁ יִ בָ רוּ ּכְׁ  יןבֵּ  דיָ  ףקַ ש ְׁ נִ  אלֹ הֲ  קדֶׁ צֶׁ , (ו)ךְׁ לֵ חֲ גַ  ילֵ עֲ  גצַ יוּ  יקִר וְׁ  ךְׁ תֵּ ש ְׁ חֻ נְׁ  הָר חָ 
 

 :קהבצד לקבל שביםם , היתה פשוטה מתחת לכרובי'יד  האבל  ה לסיר ריק הנשרף על האש,תירושלים דמ

 :(ח)ךְׁ יִ בָּ לֻ מְׁ  תצַּ הֻ  ש  אֵ וְׁ  ,ש  וּ לּ ש ִ ּבְׁ  מוֹ שָׂ  לקָ ש ְׁ מִ  םשָׂ וְׁ  ,קדֶׁ צֶׁ  טפַּ ש ְׁ מִ  וקַ ּבְׁ  טאֵ טִ 
 

 ואת השליש הנותר בירושלים שרף באש: חילק את עם ירושלים לשלוש, עקר ה' את הכל בקו משפט וצדק,

                                                 
כ"ש )ירושלמי ברכות פ"ד מ"א( בימי מלכות רשעה הזאת היו משלשלין להן שתי קופות של זהב והיו מעלין  .גוים עדי טמאו וכו' (א)

ר בחומה להם שני כבשים ובסוף שלשלו להן ב' קופות של זהב והעלו להם שני חזירים, לא הספיקו להגיע לחצי חומה עד שנעץ החזי
. ל' )תהלים פ בחזיר יכרסם .ונזדעזעה החומה וקפץ מ' פרסה מארץ ישראל, באותה שעה גרמו העוונות ובטל התמיד וחרב הבית

ַער יד( ה ֲחִזיר ִמּיָ ּנָ מֶׁ סְׁ ַכרְׁ  .יְׁ

גער בהן רבן ארבעים שנה קודם חורבן הבית היו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן עד שכ"ש )יומא דף ל"ט ע"ב(  .דלת לבנון פתח (ב)
 יוחנן בן זכאי אמר לו היכל היכל מפני מה אתה מבעית עצמך יודע אני בך שסופך עתיד ליחרב וכבר נתנבא עליך זכריה בן עדוא

יךָ  )זכריה יא א( ֲאָרזֶׁ ֹתאַכל ֵאש  ּבַ יָך וְׁ ָלתֶׁ ָבנֹון ּדְׁ ַתח לְׁ א"ר יונתן שלש שנים ומחצה  . כ"ש )א"ר פתיחתא כה(רמה בקול נשמע. ּפְׁ
ּובּו  (יד ה השכינה יושבת על הר הזתים סבורה שמא ישראל יעשו תשובה ולא עשו והיתה בת קול מכרזת ואומרת )ירמיה געשת ש 

ֹוָבִבים ם (ז )מלאכי ג ָבִנים ש  ּוָבה ֲאֵליכֶׁ ָאש  ּובּו ֵאַלי וְׁ ת. המורים עליך חיצים, ל' )בראשית כא כ( לרוביך .ש  ָ ה ַקש ּ ִהי רֹבֶׁ  .ַויְׁ

יכ"ש )יחזקאל כא כו(  .בחץהרע וקלקל  (ג) ךְׁ ־ּכִ לֶׁ ל־ָעַמד מֶׁ ל אֶׁ בֶׁ ָסם־ּבָ ָרִכים ִלקְׁ ֵני ַהּדְׁ רֹאש  ש ְׁ ךְׁ ּבְׁ רֶׁ ם־ֵאם ַהּדֶׁ ַקל ָקסֶׁ ַאל  ִקלְׁ ים ש ָ ִחּצִ ּבַ
ֵבד ּכָ ָרִפים ָרָאה ּבַ ּתְׁ ַקל, ּבַ ים ִקלְׁ ִחּצִ כל זה  , כיהרע וקלקלפירש"י זרק חץ כלפי מעלה, והלכה לכיוון ירושלים, ומ"ש הפייטן  ּבַ

לַ . כ"ש )יחזקאל כא כז( סמך בימין באות קשתמעשה כישוף שנאסר בתורה.  ָ רּוש  ם יְׁ סֶׁ יִמינֹו ָהָיה ַהּקֶׁ  .ִיםּבִ

י. רצה לצאת ל' )איוב לא כז( ויפת בצאתות"י בית.  .)צפניה ב ו( נוות (ד) ר ִלּבִ תֶׁ ּסֵ ּתְׁ ּבַ פְׁ ןפי' התפתה, כמו )דברים יא טז(  ַוּיִ ה־ּפֶׁ ּתֶׁ  ִיפְׁ

ַבבְׁ  םלְׁ . הפייטן מרמז למ"ש )ילקו"ש ירמיה רמז רנ"ח, פסיקתא דר"כ )בובער( דף קט"ז ע"א, תרגום שני על אסתר( כל הימים כֶׁ
יַתִני שהיה ירמיהו בתוך ירושלים לא חרבה, וכיון שיצא ממנה חרבה, וזה שירמיה אומר )ירמיה כ ז(  ּתִ תה' ּפִ ּפָ . וצ"ע איך ָואֶׁ

ָרה ַעדה לח כח( מתיישבת אגדה זאת עם מ"ש )ירמי ּטָ ֲחַצר ַהּמַ ָיהּו ּבַ מְׁ ב ִירְׁ ֶׁ ש  ר־ַוּיֵ ֶׁ ָדה־יֹום ֲאש  ּכְׁ לָ  ִנלְׁ ָ רּוש   .םיִ יְׁ

בחופניו של גבריאל, כסבור שישראל עושין תשובה, הגחלים עוממות בויקרא רבה )כו ח( שש שנים היו אותן  .זיק גחלי אש וכו' (ה)
ֵרי ִזיקֹות. ל' )ישעיה נ יא( זיק , בא לזורקן עליהן.תשובהולא עשו, כיון שלא עשו  ַאזְּׁ ֵחי ֵאש  מְׁ ם קֹדְׁ כֶׁ ּלְׁ , פי' הרד"ק ניצוצי ֵהן ּכֻ

 .הוא גבריאל )רש"י יומא דף ע"ז ע"א(. לבוש בדהאש. 

הּ ל' )יחזקאל כד יא(  .חרה נחושתך (ו) ּתָ ֻחש ְׁ ָחָרה נְׁ ַחם וְׁ ַמַען ּתֵ יָה ֵרָקה לְׁ ָחלֶׁ ָה ַעל־ּגֶׁ ַהֲעִמידֶׁ  .וְׁ

ִנית ַידכ"ש )יחזקאל י ח(  .יד בין כרוביך צדק הלא נשקף (ז) בְׁ ֻרִבים ּתַ ָרא ַלּכְׁ ם־ַוּיֵ ֵפיהֶׁ נְׁ ַחת ּכַ ודרשו )פסחים דף קי"ט ע"א(  ָאָדם ּתַ
 . ל' )תהלים פה יב(צדק הלא נשקף. זה ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין

ָמח וְׁ  צְׁ ץ ּתִ רֶׁ ת ֵמאֶׁ ַמִיםֱאמֶׁ ָ ק ִמש ּ דֶׁ ָקף צֶׁ  .ִנש ְׁ

ֵמדל' )ישעיה יד כג(  .טאט (ח) ֲאֵטא ַהש ְׁ ַמטְׁ ֵטאֵטאִתיָה ּבְׁ שמעוה לאמתא דבי רבי דהוות אמרה לחברתה ואמרו )מגילה דף י"ח ע"א(  וְׁ
ָקו. ל' )ישעיה כח יז( בקו משפט צדק. שקולי טאטיתא וטאטי ביתא ט לְׁ ּפָ י ִמש ְׁ ּתִ מְׁ ׂשַ קָ  וְׁ ִמש ְׁ ָדָקה לְׁ  ָקו ָנָטהונא' )איכה ב ח(  לֶׁתּוצְׁ

ּלֵעַ ־לֹא יב ָידֹו ִמּבַ ן. כ"ש )יחזקאל ה( ושם משקל שמו בשלוש. ֵהש ִ ה בֶׁ ַאּתָ ךְׁ ־ָאָדם ַקח־וְׁ ה ּלָ ּנָ חֶׁ ּקָ ִבים ּתִ ּלָ ַער ַהּגַ ה ּתַ ב ַחּדָ רֶׁ ָך חֶׁ לְׁ
ּתָ ַעל ַהֲעַברְׁ ַעל־וְׁ ָך וְׁ ֵני־רֹאש ְׁ ָך מֹאזְׁ ּתָ לְׁ ָלַקחְׁ ָך וְׁ ָקנֶׁ ָקל זְׁ חִ  ִמש ְׁ םוְׁ ּתָ קְׁ צֹור  ּלַ ֵמי ַהּמָ לֹאת יְׁ מְׁ תֹוךְׁ ָהִעיר ּכִ ִעיר ּבְׁ בְׁ אּור ּתַ ית ּבָ ִלש ִ ש ְׁ
ת ּתָ אֶׁ ָלַקחְׁ ם־וְׁ ב ָאִריק ַאֲחֵריהֶׁ רֶׁ חֶׁ ה ָלרּוַח וְׁ רֶׁ זְׁ ית ּתִ ִלש ִ ְׁ ַהש ּ יָה וְׁ ִביבֹותֶׁ ב סְׁ רֶׁ ה ַבחֶׁ ּכֶׁ ית ּתַ ִלש ִ ְׁ ושערות הנביא היו אות וסימן  ַהש ּ

 כמו )ב"ק פ"ו מ"ד( בא אחר וליבה המלבה חייב. . ל' אשמלוביךליושבי ירושלים. 
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 :(א)ךְׁ יִ יבָ אִ דְׁ מַ  ךְׁ נֵ עוֹ מְׁ  ירֵ צָ ּבְׁ  טבֵּ הַ  תלוֹ עֲ  תוֹ גּ גַ לְׁ  ךְׁ לָּ כֻּ  רגֵּ סְׁ מַ  ש  ֵר חֲ הַ  םיוֹ 
 

 ביום הגלה נבוכדנצר את תלמידי חכמים, עלו בני ירושלים לגנות להסתכל בצבא הצורר על ירושלים:

 :(ב)ךְׁ יִ בָ זָ ּכְׁ  הסֵ חְׁ מַ  יקִר לְׁ  ךְׁ יתֵ פִ צְׁ  לבֶׁ הֶׁ  תַר זְׁ עֶׁ  ילֵ עֲ  ךְׁ ינֵ עֵ  ראוֹ מְׁ  ךְׁ ש ַ חָ וְׁ  הלָּ כִּ 
 

 לשוא לעזרת מצרים להושיע ממלך בבל:, כאשר ציפית יךה' כילה אותך והחשיך מאור עיני

 :(ג)ךְׁ יִ בָ הָ רְׁ  תוּ בְׁ ש ָ  ,יםלִ זְׁ נוֹ  דנֵ כְׁ  בוּ ּצְׁ נִ  ,חוּ חֲ ש ָ  אלֹ הֲ  בהַ ַר  ירֵ זְׁ עוֹ  ,ןדָ ּדְׁ  תינַ לִ 
 

 :ךהמצרים שבאו לעזור לך, עצרו אצל בני דדן ושם לנו, נכנעו, ולא באו לעזרתך, גם מי הים נצבו נגדם כמו חומה, לכן נמנעו מלבוא להושיע ל

 :(ד)ךְׁ יִ בָ גְׁ עֻ ּבְׁ  יפִּ יַ  ירש ִ ּבְׁ  ינִ נְׁ הִ וְׁ  ךְׁ פוֹ הֲ יַ  תעֵ וְׁ  ,רוֹ נּ כִ ּכְׁ  מוּ הֱ יֶׁ  ךְׁ לֵ בְׁ אֶׁ  ילֵ עֲ  יעַ מֵ 
 

 וכשיהפוך ה' אבלך לששון, אז אשיר שיר יפה בעוגב:

 :(ה)ךְׁ יִ בָ תָ ּכְׁ  רוֹ פּ סְׁ יִ  לאֵוְׁ  ,ךְׁ צֵ ּבְׁ קַ יְׁ  ץבֵּ קַ  ךְׁ לֵ אֲ וֹ גּ  רצוּ וְׁ  ,ךְׁ עֵ ש ְׁ יִ  אבוֹ ּבְׁ  ךְׁ מֵ חֲ נַ יְׁ  םחֵ נַ 
 

 והקב"ה יספור ויכתוב כל בנייך בספר חיים:

ֶׁ אֲ  ,ךְׁ נֵ ו ֹעֲ  םתַּ  רסָ   :(ו)ךְׁ יִ בָ נָ עֲ  יץמִ  לאֵ תמַ חֲ  ךְׁ סֶׁ מֶׁ וּ  לעַ ַר ־ףסַ ּבְׁ  יתצִ מָ וּ  יתתִ ש ָ  רש 
 

 את כוס היין המורעל שמזג לך ה' בחמתו: כיון ששתית עד הטיפה האחרונה התכפר עוונך והסתלק,

 :ךְׁ יִ בָ לוּ עֲ  לבֶׁ אֵ  ימֵ יְׁ  מוּ לְׁ ש ָ וְׁ  וּ מּ תַּ  ,יש ִ בְׁ חִ  ראֵ פְׁ וּ  ,זעֹ  ש  בוּ לְׁ  יש ִ בְׁ לִ וְׁ  יִר עוּ 
 

 ימי אבלך ועלבונך:

 :(ז)ךְׁ יִ יבָ תִ נְׁ  לגַּ עְׁ מַ  תנוֹ ּפְׁ  הלָ עוּ בְׁ  יהִ תְׁ וּ  ,ךְׁ צֵ רְׁ אַ  תבוּ ש ְׁ  תיבַ ש ִ  בש ָ וְׁ  ,ךְׁ דֵ קְׁ פְׁ יִ  דוֹ קפָּ 
 

 ייך:ישובו לגור בתוכך, כשינהיג אותם ה' בדרך אל וישיב את בנייך לארצך, יזכרך ה',

                                                 
ר .החרש מסגר (א) ּגֵ סְׁ ַהּמַ ָחָרש  וְׁ שבשעה שפותחין  חרש )מ"ב כד טז( גלו לבבל עם יכניה מלך יהודה ואמרו )גיטין דף פ"ח ע"א( הֶׁ

השיב לשואליהם שוב אין פירש"י הלכה שהם סגורים בה שאינם יודעים ל ,פותחיןכיון שסוגרין שוב אינן  מסגר נעשו הכל כחרשין
י־. כ"ש )ישעיה כב א( כולך לגגות עלות. לה פותחין אחרים ּגֹותּכִ ךְׁ ַלּגַ ּלָ  .ָעִלית ּכֻ

ל. כ"ש )איכה ד יז( עלי עזרת הבל צפיתך וכו' (ב) לֶׁיָנה ֵעיֵנינּו אֶׁ כְׁ ֵתנוּ ־עֹוֵדינּו ּתִ ּיָ ִצּפִ ל ּבְׁ ָרֵתנּו ָהבֶׁ זְׁ ינוּ  עֶׁ ל ִצּפִ עַ ־אֶׁ . לריק .ּגֹוי לֹא יֹוש ִ
ַרִיםכ"ש )ישעיה ל ז(  ל ָוִריק ּוִמצְׁ בֶׁ זֹרוּ  הֶׁ ֵסה. ל' )ישעיה כח יז( מחסה כזביך. ַיעְׁ  .ָכָזב ַמחְׁ

המלאך הממונה על מצרים  .שחחו עוזרי רהב אצל בני דדן לנו ישראל בגלות.. לינת דדןפירשתי לפי התרגום, אבל לפי המפרשים  (ג)
. לינת דדןחזרו לארצם.  כנודות, גופות אבותיהם צפות על היםהמצרים כשראו  .נצבו כנד נוזלים שבתו רהביך. נכנע ונפל

בפירש"י )בראשית כא יז( כשהיו מוליכין אותם אצל ערביים היו ישראל אומרים לשבאים בבקשה מכם הוליכונו אצל בני ישמעאל 
ָדנִ בַּ וירחמו עלינו שנאמר )ישעיה כא(  חֹות ּדְׁ ִלינּו ֹארְׁ ַרב ּתָ עְׁ ַער ּבַ מֹו ים וגו' ּיַ ַלחְׁ יָמא ּבְׁ ץ ּתֵ רֶׁ ֵבי אֶׁ ַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים ֹיש ְׁ ִלקְׁ

מּו ֹנֵדד ואלו יוצאים לקראתם ומביאין להם בשר ודג מלוח ונודות נפוחים כסבורים ישראל שמלאים  דודיםאלא  דודניםאל תקרי  ִקּדְׁ
ֵרי ָרַהב. ל' )איוב ט יג( חחועוזרי רהב הלא שלתוך פיו ופותחו הרוח נכנס בגופו ומת. מים וכשמכניסו  ֲחחּו עֹזְׁ פירש"י  ש ָ

נראו על הים כמין נאדות, . )ע"פ שמות טו ח( נצבו כנד נוזליםכינוי למצרים.  רהבהמלאכים שבאו לעזור למצרים הושפלו, 
ָרִים פירש"י עה"פ )ירמיה לז ז( ו צֹו ִמצְׁ ַארְׁ ב לְׁ ָרה ש ָ זְׁ עֶׁ ם לְׁ עֹה ַהּיֵֹצא ָלכֶׁ רְׁ ה ֵחיל ּפַ בספינות היו באים ורמז הקב"ה לים והציף ִהּנֵ

עליו כמו נודות דומות לעורות בני אדם אמרו זה לזה מה זאת אמרו אלו אבותינו שטבעום אבותיהם של אלו שאנו הולכים לעזרתם 
היתה נפשם  . דרשו כמו נאד, כ"ש בילקו"ש מה נאד צרור עומד ואינו מוציא ומכניס, כך)שמות טו ח(כמו ֵנד  בים מיד שבו לארצם.

 של מצרים צרורה בהם לא מוציאין ולא מכניסין.

עּוָגבל' )בראשית ד כא( . ככנור וכו' בעוגביך (ד) ּנֹור וְׁ  .ּכִ

לַ כ"ש )ישעיה ד ג( . ואל יספור כתביך (ה) ָ ירּוש  ַהּנֹוָתר ּבִ ִצּיֹון וְׁ ָאר ּבְׁ ש ְׁ ָהָיה ַהּנִ לי ִוְׁ ר לֹו ּכָ ים ־ם ָקדֹוש  ֵיָאמֶׁ תּוב ַלַחּיִ לָ ַהּכָ ירּוש ָ ונא'  םי ִּבִ
ים ה')תהלים פז ו(  תֹוב ַעּמִ כְׁ ּפֹר ּבִ  .ִיסְׁ

ר ִמזֶּׁה . ל' מזיגה כמו )תהלים עה ט( ומסך)זכריה יב ב(. כלי תרעלה )רש"י(.  בסף רעל (ו) ּגֵ ךְׁ ַוּיַ סֶׁ ַיִין ָחַמר ָמֵלא מֶׁ ַיד־ה' וְׁ י כֹוס ּבְׁ ּכִ
ֵעי־אָ  ּתּו ּכֹל ִרש ְׁ צּו ִיש ְׁ יָה ִימְׁ ָמרֶׁ ץַאךְׁ ש ְׁ יִנם ֵייָנם. כ"ש )דברים לב לג( חמת לא. רֶׁ ּנִ  .ֲחַמת ּתַ

ֵצךְׁ לֹא־לֹאהיפך עזובה, כ"ש )ישעיה סב ד(  .ותהי בעולה (ז) ַארְׁ ִצי־ֵיָאֵמר ָלךְׁ עֹוד ֲעזּוָבה ּולְׁ פְׁ ֵרא חֶׁ י ָלךְׁ ִיּקָ ָמָמה ּכִ ָבּה ־ֵיָאֵמר עֹוד ש ְׁ
ֵצךְׁ  ַארְׁ עּוָלה ּולְׁ  ל' אחד. נתיבומעגל  .ּבְׁ
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ׂשּום ,(א)דכֹ דְׁ כַ וְׁ  ץפֶׁ חֵ ־ינֵ בְׁ אַ  לבוּ ּגְׁ  ןוֹ יּ צִ   :(ב)ךְׁ יִ בָ צָ חֲ  ּוםחתֵ  ילִ ּבְׁ  ,ךְׁ לֵ בוּ ּגְׁ  םלוֹ ש ָ  ּבְׁ
 

 :, עד שבהן יציינו את תחום השדות, אז ישכון שלום בארצך, ולא יתחמו עוד את השדות בצמח החצובעתיד הקב"ה למלא גבולך אבנים יקרות

 :(ד)ךְׁ יִ יבָ בִ סְׁ  ש  אֵ  תמַ חוֹ ּבְׁ  יתנֵ בְׁ נִ וְׁ  ךְׁ נֵ בְׁ יִ  אלֹ הֲ  ,(ג)דעוֹ  לפוֹ נְׁ  יףסִ תוֹ  אלֹ וְׁ  הלָ תוּ בְׁ  ימִ קוּ 
 

 

 :(ה)ךְׁ יִ בָ ָר עֲ מַ  ילחֵ  ןמוֹ הֲ  ךְׁ לָ ־ךְׁ פָ הֲ יַ  יכִּ  ,ללָ ש ָ  קלֵּ חַ ּתְׁ  תיִ בַּ  תוַ נְׁ  ,יחִ מְׁ שִׂ וְׁ  ינִּ ָר 
 

 ועושר כל מלכי המערב יימסר לך: כנסת ישראל תחלק שלל אויביה,

 ֶׁ  :(ו)ךְׁ יִ בָ ָר עֲ בַּ  וראֹ  ףסוֹ אֲ  ךְׁ חֵ רֵ יְׁ  יףסִ יוֹ  אלֹ וְׁ  ,ךְׁ רֵ אוֹ לְׁ  ךְׁ יִ הַ לאֱֹ ןגֵ מָ וּ  ש  מֶׁ ש 
 

 שמש וירח לא ישקעו לך וגם לעת ערב יהיה אור: ייך, ויהיה לך למאור כמו השמש,ה' יגן על

 :(ז)ךְׁ יִ יבָ צִ נְׁ  ךְׁ יִ יאַ שִׂ נְׁ  יאש ֵ ָר ּבְׁ  ץרֵ וֹ פּ  ךְׁ כֵּ לְׁ מַ  רבוֹ עֲ יַ  תעֵ  ,דדוּ ּגְׁ ־תבַ  ידִ דְׁ וֹ גּ תְׁ תִּ 
 

 יפרוץ באויבייך:ובהנהגת מלך המשיח אשר יעמוד בראש נשיאי ישראל  י בגדודייך להנקם מאויבייך,תבוא

 :ךְׁ יִ בָ הֲ אוֹ לְׁ  םלוֹ ש ָ  יהִ יְׁ  ךְׁ ילֵ חֵ ּבְׁ  םלוֹ ש ָ  ,בקֹ עֲ יַ  ןאוֹ ּגְׁ  יזִּ עוּ מָ ּבְׁ  יקִ זְּׁ חַ ּתְׁ  קזֵּ חַ 
 

 ייך לכל אוהבייך:יהי שלום בחומות תתחזקי בה', מעוזך, המכונה "גאון יעקב" )רד"ק עמוס ח ז(,

                                                 
ָכל. כ"ש )ישעיה נד יב( ני חפץ וכדכודגבול אב (א) ח וְׁ ּדָ קְׁ ֵני אֶׁ ַאבְׁ ָעַרִיךְׁ לְׁ ַֹתִיךְׁ ּוש ְׁ ש  מְׁ ֹכד ש ִ דְׁ י ּכַ ּתִ מְׁ ׂשַ ֵני־וְׁ ַאבְׁ בּוֵלךְׁ לְׁ ץ־ּגְׁ  .ֵחפֶׁ

ם. כ"ש )תהלים קמז יד( בשום שלום גבולך (ב) ָ בּוֵלךְׁ ־ַהש ּ לֹום ּגְׁ . במקום לתחם את השדות בצמח ששמו חצוב, חצביךתחום לי ב. ש ָ
יתחמו אותם באבנים טובות ומרגליות, כ"ש )מדרש תהלים פז, פסיקתא )בובער( פיסקא עניה סוערה דף קל"ז( לפי שבעולם הזה הן 

ל' )ב"ב דף נ"ו ע"א(  חצובות;  של אבנים טובותוכל גבולך לאבני חפץ , אבל לעתיד לבוא בחצובותמתחמין את שדותיהן 
ארץ, והוא צמח שאינו יונק מכאן ב יהודה אמר רב שבו תיחם יהושע לישראל את המאי חצובא אמר רחצובא מפסיק בנכסי הגר 

, כ"ש בשום שלום גבולך. ובזה מתפרש גם מ"ש חצובאין נוטעין יחור של תאנה לתוך הומכאן ומוזכר במשנה )כלאים פ"א מ"ח( 
רוצים, אבל לעולם הבא, אדם חייב לחברו שני )במקורות הנ"ל( לפי שבעולם הזה שני אנשים הולכים אצל הדיין אין שניהם יוצאים מ

זהובים והם אומרים נלך ונדון אצל מלך המשיח בירושלים, כשהם מגיעים לתחומי ירושלים, מוצאים אותם מלאים אבנים טובות 
םומרגליות, לוקח אחת מהם ונותן לחברו ואומר לו האם יותר מדמיה הייתי חייב לך, ועושים שלום ביניהם הה"ד  ָ בּוֵלךְׁ ־ַהש ּ לֹום ּגְׁ  .ש ָ

ָלה לֹא. כ"ש )עמוס ה ב( קומי בתולה ולא תוסיף נפול עוד (ג) ָרֵאל־ָנפְׁ תּוַלת ִיׂשְׁ במערבא ואמרו בברכות )דף ד' ע"ב(  תֹוִסיף קּום ּבְׁ
 .מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל

יֶׁה. כ"ש )זכריה ב ט( בחומת אש סביביך (ד) הְׁ ֻאם־ַוֲאִני אֶׁ ּה נְׁ  .חֹוַמת ֵאש  ָסִביב־ה' ּלָ

י. ל' )ישעיה ס ה( כי יהפוך לך המון חיל)תהלים סח יג(. פירש"י כנסת ישראל תחלק שלל אויביה.  נות בית תחלק שלל (ה) ֵיָהֵפךְׁ ־ּכִ
ֲהמֹון . המון חיל מערביךן לגויך. ת"י ארי יתחלף ליך עותר מערבא, נסכי פלחי כוכביא יתעלו ָעַלִיךְׁ ֲהמֹון ָים ֵחיל ּגֹוִים ָיֹבאּו ָלךְׁ 

 ת"י עותר מערבא, וכן פי' במצודה המון עושר העכו"ם השוכנים בפאת מערב.ָים 

י. כ"ש )תהלים פד יב( שמש ומגן (ו) ש  ּוָמֵגן ּכִ מֶׁ ֶׁ , כפשוטו, מאור )רש"י ורד"ק( ויונתן תרגם שור, פי' חומה ל' שמש, ִהיםלאֱֹ ה' ש 
י כַּ )ישעיה נד יב(  ּתִ מְׁ ׂשַ ֹכדוְׁ ַֹתִיךְׁ  דְׁ ש  מְׁ ךְׁ ־לֹא. כ"ש )ישעיה ס כ( ולא יוסיף ירחך אסוף אור בערביך. ש ִ ֵ ש  מְׁ לֹא  ִויֵרֵחךְׁ  ָיבֹוא עֹוד ש ִ

י  יֶׁה ה'ֵיָאֵסף ּכִ אֹור עֹוָלם־ִיהְׁ ךְׁ לְׁ ֵעתונא' )זכריה יד ז(  ּלָ ָהָיה לְׁ ב־וְׁ רֶׁ יֶׁה עֶׁ  .אֹור־ִיהְׁ

ֲעֹברּו . כ"ש )מיכה ב יג( פורץ בראשי נשיאיךעת יעבור מלכך )מיכה ד יד(.  תתגודדי בת גדוד (ז) צּו ַוּיַ רְׁ ם ּפָ ֵניהֶׁ ָעָלה ַהּפֵֹרץ ִלפְׁ
ֲעֹבר אּו בֹו ַוּיַ צְׁ ַער ַוּיֵ ַ ָכם ש  ם וַ  ַמלְׁ ֵניהֶׁ םה' ִלפְׁ רֹאש ָ ר . ל' שר כמו )מ"א ד יט( נציביךזה מלך המשיח )ר"י קרא(.  ּבְׁ ֶׁ ָחד ֲאש  ִציב אֶׁ ּונְׁ

ץ ָארֶׁ  .ּבָ
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 נט
רק שהקדים לכל דלת מלת  א"בשקולה על משקל יתד ושתי תנועות, יתד ושתי תנועות, גם סידורה ע"ס 

 .ועלולכל סוגר מילת עלי 

מוֹ . ְוָעֶריהָ  ִצּיֹון ֱאִלי ה ּכְ ָ ִציֶריהָ  ִאש ּ  .ּבְ
 בחבלי לידה. קונני

ק ֲחגּוַרת ְוִכְבתּוָלה ַעל ֲעֵלי. ש ַ  :(א)ְנעּוֶריהָ  ּבַ
 

ר ןַאְרמוֹ  ֲעֵלי ֶ ש   ֲאש  ַמת. ֻנּטַ ַאש ְ  .ֲעָדֶריהָ  צֹאן ּבְ
 ישראל.

יַאת ְוַעל תֹוךְ . לאֵ ְמָחְרֵפי ּבִ ש   ּבְ  :ֲחָדֶריהָ  ִמְקּדַ
 לתוך חדרי המקדש:

ְרֵתי ָגלּות ֲעֵלי ָ יר ְנִעיֵמי. לאֵ ְמש   .ְזָמֶריהָ  ש ִ
 וגם הלויים. הכהנים.

ָמם ְוַעל ר ּדָ ֶ ךְ  ֲאש  ּפַ ֻ מוֹ . ש   :ְיאֹוֶריהָ  ֵמיֵמי ּכְ
 

ר. ְמחֹוֶליהָ  ֶהְגיֹון ֲעֵלי ֶ ַמם ֲאש  ָעֶריהָ  ּדָ  .ּבְ
 שתק קול מחולותיה.

ר ַוַעד ְוַעל ֶ ֵמם ֲאש   :ֶהְדֶריהָ ַסנְּ  ּוִבּטּול. ש ָ
 לשכת הגזית )מושב הסנהדרין(

כֹוֶריהָ  ּוִפְדיֹוֵני. ְתִמיֶדיהָ  ִזְבֵחי ֲעֵלי  .(ב)ּבְ
 

ֵלי ִחּלּול ְוַעל חַ . ֵהיָכל ּכְ  :טֹוֶריהָ קְ  (ג)ּוִמְזּבֵ
 

י ֲעֵלי ֵני. ְמָלֶכיהָ  ַטּפֵ ִביֶריהָ  ָדִוד ּבְ  .ּגְ
 

ר ָיְפָים ְוַעל ֶ ךְ  ֲאש  ֵעת. ָחש ַ  :ְכָתֶריהָ  ָסרוּ  ּבְ
 

ר ָכבֹוד ֲעֵלי ֶ ָלה ֲאש  ֵעת. ּגָ ן ּבְ ִביֶריהָ  ָחְרּבַ  .ּדְ
 

ר לֹוֵחץ ְוַעל ֶ ם. ָלַחץ ֲאש  ים ְוש ָ ּקִ  :ֲחגֹוֶריהָ  ש ַ
 

ר. ֹותַמכּ  ְורֹב (ד)ַמַחץ ֲעֵלי ֶ  .ְנִזיֶריהָ  ֻהּכוּ  ֲאש 
 

                                                 
ַעל ְנעּוֶריהָ כ"ש )יואל א ח(  .אלי ציון וכו' (א) ק ַעל־ּבַ ְבתּוָלה ֲחֻגַרת־ש ַ ופי' במצודה האהבה הקשורה ביותר של  ֱאִלי ּכִ

 וריה כשהיתה עדין בתולה.אישה לבעלה היא עם הבעל שנשאה בימי נע
כמו זובחי תמידיה, פי' הכהנים, זבחי תמידיה ק' והלא פדיון הבן נוהג גם בזמן הזה. ונראה לפרש  .ופדיוני בכוריה (ב)

 , הלוים, פדויי הבכורות.ופדיוני בכוריה
חַ  (ג)  .חַ ּוִמְזבַּ . מנוקד שלא כדינו לצורך המשקל, ויש מנקדים ּוִמְזּבֵ
ארים לב לט( ל' )דב .מחץ (ד) י ַוֲאִני ֶאְרּפָ  .ָמַחְצּתִ
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 :ְנָעֶריהָ  (א)ֲעִויֶליהָ . ֶסַלע ֱאֵלי ִנּפּוץ ְוַעל
 ילדיה

ְמַחת ֲעֵלי ְנֶאיהָ  ש ִ ְחָקם. ְמש ַ ש ָ ָבֶריהָ  ַעל ּבְ  .ש ְ
 

ֵני ִעּנּוי ְוַעל  :ְטהֹוֶריהָ  (ב)ְנִדיֶביהָ . חֹוִרין ּבְ
 שריה

ע ֲעֵלי ר ֶפש ַ ֶ ֶרךְ  ְסלֹול. ָעְוָתה ֲאש  ּוֶריהָ אֲ  ּדֶ  .ש 
 הלכה בדרך מעוותת, וסטו רגליה מהדרך הסלולה.

חֹוֶריהָ  זּוֶפיהָ ש ְ . ְקָהֶליהָ  ִצְבאֹות ְוַעל  :ש ְ
 שרופים ומושחרים:

ֵעת. ְמָחְרֶפיהָ  קֹולֹות ֲעֵלי  .ְפָגֶריהָ  ַרּבוּ  ּבְ
 חלליה.

ת ְוַעל ֶפיהָ  (ג)ִרְגש ַ תֹוךְ . ְמַגּדְ ן ּבְ ּכַ  :ֲחֵצֶריהָ  ִמש ְ
 אסיפת

ר ְמךָ ש ִ  ֲעֵלי ֶ ל ֲאש  ִפי. ֻחּלַ  .ֶריהָ ְמצֵ  ָקֵמי ּבְ
 

ַחן ְוַעל ְועוּ  ּתַ ַ ֹוב. ָלךְ  ְיש   :ֲאָמֶריהָ  ַמעּוש ְ  ְקש 
 
 

 יניימיוחסת ל ס

י ָקַצף ָעֵלינּו ָאֹים.(ד)ֵהיִלילּו ָהּה ַלּיֹום  . ּכִ
 וי לנו מיום הפורענות. –יללו, ואמרו 

ֶזה יֹום ָנה ֵאֶבל ִלי ּבְ ָ ָנה ְוש  ָ ָכל־ש   .ּבְ
 

ה יֹום ֵ ה ִלְקש   . ְוַאְנחֹוַתי ַרּבּו ִמּיֹום ֶאל יֹום.(ה)ָלֵכן ֶאְבּכֶ
 על ישראל העניים.

ם־ָהִעיר ִמּיֹום ֵ  :(ו)ַעד ְיכֹוֵנן ש 
 עד יכונן את ירושלים ויקרא לה שם חדש:

ִתי ְנהּוָגה. ה ְוַגם הֹוָגה. ּוַמּכָ  ִסּלָ
 ומכתי נמשכת. הביא עלי יגון, דרס,

ה:ְוָצָרִתי ִלי לָ  ְלּגָ ַמר ּבִ ה ִמש ְ ְבּכֶ  ֲעָגה. ָלֵכן ּתִ
 ואויבתי

ן ֵיָאֵמר. ִקיִנים ְולֹא ֶזֶמר.  ַעל ּכֵ
 

                                                 
חּו ַכּצֹאן ֲעִויֵליֶהםל' )איוב כא יא(  .עויליה (א) ּלְ ַ  .ְיש 
 שריה )רד"ק בשורשים(. .נדיביה (ב)
ת ּפֲֹעֵלי ָאֶוןקיבוץ והמון )רד"ק בשורשים( ל' )תהלים סג ד(  .רגשת (ג) ַ  .ֵמִרְגש 
 ו ואמרו וי מן קדם יומא.)יחזקאל ל ב(. ת"י איליל הילילו הה ליום (ד)
ה־יֹום. ל' )איוב ל כה( אבכה לקשה יום (ה) ֵ  .הייתי רחמני ובוכה על עניים קשי יוםפירש"י  ִאם־לֹא ָבִכיִתי ִלְקש 
ה. ל' )יחזקאל מח לה( שם העיר מיום (ו) ּמָ ָ ם־ָהִעיר ִמּיֹום ה' ש  ֵ הפי' שם העיר מאותו יום והלאה יהיה  ְוש  ּמָ ָ  . וכוונתה' ש 

היטן, עד יכונן את ירושלים, ויקרא לה בשמה הנצחי הפי ּמָ ָ  וקיצר את המאמר לצורך החריזה. ה' ש 
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בֹוד אֹוֵמר ּלֹו ּכָ ר:(א)ַעל ּכֻ ַמר ִאּמֵ ה ִמש ְ ְבּכֶ  . ָלֵכן ּתִ
 

ה ְוֵאין ַמֲחִזיר. ְמקֹום ָטֳהַרת ָנִזיר. ְרש ָ  ּפֵ
 במדבר ו, ט עד יב(. –המקדש )בו מיטהר נזיר שנטמא במת  ואת בית. הושיטה ידיה לעזרה, ואין מחזיר אותה מגלותה

ַמר ֵחִזיר: ה ִמש ְ ְבּכֶ ַער ֲחִזיר. ָלֵכן ּתִ ְרְסָמּה ִמּיַ  ּכִ
 .כרסם אותו חזיר הבר )אדום(

יק ִלי פֹוֵצץ ּוִבי, ָוֶאְתלֹוֵצץ.(ב)ַצּדִ  . ש 
 "שובה", אבל אני התלוצצתי. –הקב"ה אמר לי 

ץ ּצֵ ץ: . ָלֵכן(ג)חֹומֹוַתי ּפִ ּצֵ ַמר ַהּפִ ה ִמש ְ ְבּכֶ  ּתִ
 שיבר.

י ָקַפץ ָיד.  ָקָראִתי ְלפֹוֵתַח ָיד. ּוֶמּנִ
 וסגר את ידו.

ַתְחָיה: ַמר ּפְ ה ִמש ְ ְבּכֶ ְתֵחי ָיּה. ָלֵכן ּתִ  ְוָטְבעּו ּפִ
 

י ֵאין ָיד ְלֵאל.  ְרֵאה ְוַהֲחֵזק לאֵ. ּכִ
 כי אין בידנו כוח.

ַמר ְיֶחְזֵקאל:. ָלכֵ (ד)ְוֶנֱעָלמֹות ַמְראֹות ְיֶחְזֵקאל ה ִמש ְ ְבּכֶ  ן ּתִ
 וטרם התקיימו נבואות יחזקאל אודות בנין ביהמ"ק )יחזקאל מ ואילך(.

י ָנֲעלּו ַמְלָאִכים. ְמעּו ִבי ְמָלִכים. ּכִ ָ  ש 
 כי מלאכים נעלו שערי שמיים לתפילתי. שמעו מלכי הגוים.

ַמר ָיִכין: ה ִמש ְ ְבּכֶ  ְוָנְפלּו ּבַֹעז ְוָיִכין. ָלֵכן ּתִ
 שני עמודי האולם.

י ָאמּול מּול. ָלֵכן ִלּבִ י רַֹע ּגְ ְמּתִ ּלַ ֻ  .(ה)ש 
 אומלל. קיבלתי את עונשי על כל רעתי.

מּול: ְולֹא ִרַחם ַעל יֹוֵנק ְוָגמּול. ַמר ּגָ ה ִמש ְ ְבּכֶ  ָלֵכן ּתִ
 ילד.

בֹוא ְוִתְדֶלה ָלָיה.(ו)ּתָ  , ָיּה. ְוָתחֹון ַעם ּדְ
 דלים. והעלני ממעמקים

ל־מַ  ְלָיהִיזַּ ָלָיה:(ז)ִים ִמּדָ ַמר ּדְ ה ִמש ְ  . ְועֹוד לֹא ִתְבּכֶ
ייזלו מים מ   ל   .דְּ

רּום ְוָתעֹז ָיּה. י ְוִזְמָרת ָיּה. ּתָ  ָעזִּ
 ה', עוזי ותפארתי )שמות טו ב לפי א"ע(.

ַמר ַמַעְזָיה: ְוָתִסיר ְנִהי ְוִנְהָיה. ה ִמש ְ  ְועֹוד לֹא ִתְבּכֶ
 

                                                 
בֹוד. כינוי לביהמ"ק כ"ש )תהלים כט ט( כולו כבוד אומר (א) ּלֹו ֹאֵמר ּכָ  .ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ
יֶהם. ל' )תהלים כב יד( פוצץ (ב) צּו ָעַלי ּפִ  .ּפָ
יםוְ . ל' )שופטים ז יט( חומותי פצץ (ג) ּדִ יש  ְיֹפֵצץ ָסַלעונא' )ירמיה כג כט(  ָנפֹוץ ַהּכַ  .ּוְכַפּטִ
ָרֵאל וגו'. כ"ש )יחזקאל מ ב( מראות יחזקאל (ד) ַמְראֹות לאֱִֹהים ֱהִביַאִני ֶאל־ֶאֶרץ ִיש ְ  .ּבְ
ֵתךְ . ל' )יחזקאל טז ל( לבי אמול (ה)  .ָמה ֲאֻמָלה ִלּבָ
יָתִניֲארֹוִמְמָך ה' כִּ . ל' )תהלים ל ב( ותדלה (ו)  .י־ִדּלִ
ְלָיו. ל' )במדבר כד ז( מדליה יזל מים (ז) ל־ַמִים ִמּדָ  .ִיזַּ
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ִציּ ־ַעד ה ּבְ ִכּיָ ַלִים.ָאָנה ּבְ ָ ירּוש  ד ּבִ  ֹון ּוִמְסּפֵ
ָלִים: ָ ַרֵחם ִצּיֹון ְוִתְבֶנה חֹומֹות ְירּוש   ּתְ

 א"בע"ס  (ג)

. ש  ֲחָטֵאינּו ָחַרב ִמְקּדָ  ָאז ּבַ
 

ַרף ֵהיָכל:ּוַבֲעו ֹ  נֹוֵתינּו ִנש ְ
 

ָרה ֻחּבְ ֶ ִעיר ש  ד.־ּבָ ָרה ִמְסּפֵ ּה ָקש ְ  ּלָ
 בירושלים )של מעלה( התאספו המלאכים להספיד.

אּו ִקיָנה:וּ  ַמִים ָנש ְ ָ  ְצָבא ַהש ּ
 

ְבֵטי ַיֲעקֹב. ָמָרה ש ִ כּו ּבְ ם ּבָ  ּגַ
 

לּו ִדְמָעה: לֹות ִיזְּ  ְוַאף ַמזָּ
 

ם. רּון ָחפּו רֹאש ָ ֻ ְגֵלי ְיש   ּדִ

 כיסו ראשם כאבלים.

יָמה ּוְכִסיל ָקְדרּו ְפֵניֶהם:  ּכִ
 חשכו שמות כוכבים )איוב ט ט(

לֹ  ירּו ָאבֹות ְולאֵ ּכְ ֹוֵמַע.ֶהְעּתִ  א ש 
 התפללו

 ָצֲעקּו ָבִנים ְולֹא ָעָנה ָאב:
 

ָמָרה.  ְוקֹול ַהּתֹור צֹוֵעק ּבְ
 וקולו של משה רבנו

ה ֹאֶזן:  רֹוֶעה ֶנֱאָמן לֹא ִהּטָ
 הקב"ה

ים. ּקִ ּו ש ַ  ֶזַרע קֶֹדש  ָלְבש 
 

סּוָתם: ת ּכְ ק הּוש ַ ַמִים ש ַ ָ  ּוְצָבא ַהש ּ
 

ֶמש  ְוָיֵרַח ָקַדר. ֶ ְך ַהש ּ ַ  ָחש 
 

 כֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם:וְ 
 הסתירו אורם:

. ַמר ֶנֶפש  ֹון צֹוֵעק ּבְ  ָטֶלה ִראש 
 טלה, מזל ניסן, ראשון לחודשי השנה, צעק בנפש מרה.

ַבח הּוָבלּו: יו ַלּטֶ י ְכָבש ָ  ַעל ּכִ
 ישראל שנקראו צאן )יחז' לד לא(
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רֹוִמים. ּמְ ֹור ּבַ ִמיַע ש   ְיָלָלה ִהש ְ
 מזל אייר

כ י ּבְ חּו ַקְרָניו:ַעל ּכִ ֹור ש ַ  ֹור ש 
 כי נשפל כבודו של יוסף המכונה "בכור שור":

ַעס. אֹוִמים ָחָלה ִמּכַ  ּכֹוַכב ּתְ
 מזל סיון

ִים: ּמָ ְך ּכַ ּפַ י ַדם ַאִחים ִנש ְ  ּכִ
 

ש  ִלְנּפֹול ַסְרָטן. ּקֵ  ָלָאֶרץ ּבִ
 מזל תמוז.

ְפנּו ִצֵחי ָצָמא: י ִהְתַעּלַ  ּכִ
 מיובשים מחמת הצמא:

 ִנְרַעש  ִמּקֹול ַאְרֵיה.ָמרֹום 
 מזל אב.

רֹום: ֲאָגֵתנּו ָעְלָתה ַלּמָ ַ י ש   ּכִ
 

חּוִרים. ם ּבַ  ֶנֶהְרגּו ְבתּולֹות ּגַ
 

תּוָלה ָקְדָרה ָפֶניָה: ן ּבְ  ַעל ּכֵ
 מזל אלול

ה. ִחּנָ ש  ּתְ ב מֹאְזַנִים ּוִבּקֵ  ִסּבֵ
 מזל תשרי הסתובב והתפלל.

י ף ָמֶות ֵמַחּיִ י ִנְכַרע ָלנּו ּכַ  ם:ּכִ
 

ַחד ּוְרָעָדה.  ַעְקָרב ָלַבש  ּפַ
 מזל חשון

רּונּו ָצֵרינּו: ים ִיּסְ י ְבַעְקַרּבִ  ּכִ
 

ַחל. ּנַ ְלֵגי ַמִים הֹוִרידּו ִדְמָעה ּכַ  ּפַ
 

ן ָלנּו: ת לֹא ִנּתַ ֶ ש  ּקֶ י אֹות ּבַ  ּכִ
 לא ניתן לנו אות הקשת )מזל כסלו( שלא יבוא מבול, אלא להיפך הגיע אלינו חורבן:

נּו.ָצפּו ַמיִ  ֵ  ם ַעל רֹאש 
 הדומה לזרם מים רבים על ראשנו.

: נּו ָיֵבש   ּוִבְדִלי ָמֵלא ִחּכֵ
 גם בחודש שבט )שמזלו דלי( שדרכו להיות מלא גשמים, נשאר חכנו יבש בצמא:

ל. ן ְולֹא ִנְתַקּבָ  ֵקַרְבנּו ָקְרּבָ
 

אֵתנּו: ִעיר ַחּטָ ַסק ש ְ  ּוְגִדי ּפָ
 יב שעיר חטאת ר"ח:בחודש טבת )שמזלו גדי( הפסקנו להקר
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לּו ַיְלֵדיֶהן. ְ ש ּ  ַרֲחָמִנּיֹות ּבִ
 

ִגים ֶהְעִלים ֵעיָניו: ל ּדָ  ּוַמזַּ
 מזל אדר

ֹוָבִבים. ִלּבֹות ש  ת ּבְ ּבָ ַ ַכְחנּו ש  ָ  ש 
 

ל ח ּכָ ּכַ י ש ִ ּדַ ַ  ִצְדקֹוֵתינּו:־ש 
 

א ְלִצּיֹון ִקְנָאה ְגדֹוָלה. ַקּנֵ  ּתְ
 

ִתי ָעם ְמאֹור ָנְגֶהךָ   :ְוָתִאיר ְלַרּבָ
 כינוי לירושלים )איכה א א(

 
 

ּוָעה  ַמֵהר ְיש  . ּתְ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֶ ֲאש  . ּוְתכֹוְנֶנָה ּכַ ר ָאַמְרּתָ ֶ ֲאש  ַרֵחם ִצּיֹון ּכַ ּתְ

תּוב ַעל ַיד  ּכָ ים: ּכַ ַרֲחִמים ַרּבִ ַלִים ּבְ ָ ּוב ִלירּוש  ה. ְוָתש  ֻאּלָ ְוָתִחיש  ּגְ

ן כ   . )זכריה א טז(ְנִביֶאָך  ַ֣ר י  ־הָלכ ֵ֞ ת   ש   ָי  ָאמ  ירּוָשל   ִַ֙ב  יִַ֙ י ל  ית  ים ב  ֲחמ ִ֔ ר  םִַ֙ ב 

ָבַ֣  ם י  י  ֻ֖ א  ּה נ  ַ֣ ֶנה ָבִ֔ וָי ָקָ֥ ָב֑אֹות ו  ל (א) צ  ה ע  ָנֶטֻ֖ רּוָשָל   ־י   .)שם יז(ְוֶנֱאַמר  ׃םי 

רִַ֙ י   ה ָאמ  ר כ   אמ   ָרַ֣א ל  ֹוד׀ ק  ַ֣ עַ֣ ֹות ֛עֹוד ת  ָי ָבאִ֔ יָנה צ  ֑טֹוב  (ב)פּוֶצָ֥ י מ  ֻ֖ ָער 

ם י   ח ַ֨ נ  ָ֥ ו  ֹוד ב  ־ עֹודִַ֙ ֶאתָי ר עֻ֖ ָ֥ ֹון ּוָבח  יִ֔  .)ישעיה נא ג(ְוֶנֱאַמר  ׃םירּוָשָל   צ 

ם י  ־יכ    ח ַ֨ םִַ֙ ָכלָי  נ  ח  ֹון נ  י  ָי  ־ צ  יָה ו  ֶתִ֔ ב  בָ ָחר  ד  ּהָרּהִַ֙ כ  ֶשם מ  ָבָתֻ֖ ר  ע  ֶדן ו   (ג)ע ִ֔
֑ י  ־ג ןכ   ָמַ֣ ָי ָחהִַ֙ י  מ  ש  ֹון ו  ָר   ָשש  מ  ֹול ז  קָ֥ ה ו  ּה תֹוָדֻ֖ א ָבִ֔  ה׃צ 

                                                 
 . לפירש"י חבל המדידה, כמו דרך הבונים למדוד, ולפי א"ע קו המשקולת.וקו (א)
 . תורחבנה מרוב טוב )מפרשים(.תפוצינה (ב)
 . גם ערבה ל' מדבר )רש"י(.וערבתה (ג)
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ָלה: ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוש ְ  ַאש ְ
ְיָי ֱאלָֹהיו: ֶ ֵרי ָהָעם ש  ָכה ּלֹו ַאש ְ ּכָ ֶ ֵרי ָהָעם ש   ַאש ְ

ה ְלָדִוד -קמה  - ִהּלָ  ּתְ

ֶלךְ  ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ  :ַוֲאָבֲרָכה ש ִ
ָכל־יֹום ֲאָבֲרֶכךָּ  מְ  ּבְ  :ָך ְלעֹוָלם ָוֶעדַוֲאַהְלָלה ש ִ

ל ְמֹאד דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ תֹו ֵאין ֵחֶקר ּגָ  :ְוִלְגֻדּלָ
יךָ  ח ַמֲעש ֶ ּבַ ַ ידוּ  ּדֹור ְלדֹור ְיש   :ּוְגבּורֶֹתיָך ַיּגִ

בֹוד הֹוֶדךָ  ֲהַדר יָחה ְוִדְבֵרי ּכְ  :ִנְפְלֹאֶתיָך ָאש ִ
ה ז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרוּ ֶוֱעזוּ  ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ  :ּוְגֻדּלָ

יעוּ ־ֵזֶכר ַרב נוּ  טּוְבָך ַיּבִ  :ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ
ִים ּוְגָדל־ָחֶסד ַחּנּון ְוַרחּום ְייָ   :ֶאֶרְך ַאּפַ
יו טֹוב ְיָי ַלּכֹל ל־ַמֲעש ָ  :ְוַרֲחָמיו ַעל־ּכָ

יךָ  ל ַמֲעש ֶ  :ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה יֹודּוָך ְיָי ּכָ
בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרוּ  רוּ ּוְגבּוָרתְ  ּכְ  :ָך ְיַדּבֵ

בּורָֹתיו  :ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותוֹ  ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ל ָכל־ּדֹור־ָודֹר ־עָֹלִמיםַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ ָך ּבְ ְלּתְ ַ  :ּוֶמְמש 

ְפִליםסֹוֵמְך ְיָי ְלָכל־ פּוִפים ַהּנֹ  :ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהּכְ
רוּ ֵעיֵני ּבֵ ִעּתוֹ ְוַאתָּ  ־ֹכל ֵאֶליָך ְיש ַ  :ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ּבְ

יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון ּפֹוֵתַח ֶאת־ָיֶדךָ  ּבִ  :ּוַמש ְ
ָרָכיו ָכל־ּדְ יק ְיָי ּבְ יו ַצּדִ ָכל־ַמֲעש ָ  :ְוָחִסיד ּבְ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת ־קְֹרָאיוָקרֹוב ְיָי ְלָכל ֶ  :ְלֹכל ֲאש 
הְרצֹון ְוָעָתם יִ  ־ְיֵרָאיו ַיֲעש ֶ ַ יֵעםְוֶאת־ש  ַמע ְויֹוש ִ  :ש ְ

ֹוֵמר ְיָי ֶאת ל־ש  ִמיד ־ֹאֲהָביוּכָ ִעים ַיש ְ ָ ל־ָהְרש   :ְוֵאת ּכָ
י ר־ּפִ ִהּלַת ְיָי ְיַדּבֶ ֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתְ ם ָקְדש  ֵ ר ש  ש ָ ל־ּבָ  :ִויָבֵרְך ּכָ

ה ְוַעד  ָיּה:־עֹוָלם ַהְללוּ ־ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ
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ַיֲעקֹב ְנֻאם ְיָי:ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹואֵ  ע ּבְ ֵבי ֶפש ַ ָ  ל ּוְלש 

ָרֵאל: ִהּלֹות ִיש ְ ב ּתְ ֵ ה ָקדֹוש  יֹוש   ְוַאּתָ

ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוש  ָקדֹוש  ָקדֹוש  ְיָי ְצָבאֹות ְמלֹא ־ְוָקָרא ֶזה ֶאל
ין ִמן־ָכל ִלין ּדֵ בֹודֹו: ּוְמַקּבְ ֵמי ־ָהָאֶרץ ּכְ ש ְ יש  ּבִ ין ְוָאְמִרין. ַקּדִ ּדֵ

ּה,  ְמרֹוָמא בּוְרּתֵ יש  ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ּגְ ּה, ַקּדִ ִכיְנּתֵ ית ש ְ ָאה ּבֵ ִעּלָ
א ְיָי ְצָבאֹות ַמְלָיא ָכל יש  ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה: ־ַקּדִ
דֹול ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעש  ּגָ ֵאִני רּוַח ָוֶאש ְ ָ ש ּ בֹוד .ַוּתִ רּוְך ּכְ ְיָי ־ּבָ

קֹומוֹ  ִחין ִמּמְ ּבְ ַ ְמש  יא ּדִ ְתַרי ָקל ִזיַע ַסּגִ ְמֵעת ּבַ : ּוְנָטַלְתִני רּוָחא ְוש ִ
הּ  ִכיְנּתֵ ית ש ְ ִריְך ְיָקָרא ַדָײ ֵמֲאַתר ּבֵ : ְיָי ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד: ְוָאְמִרין. ּבְ

א: ְיָי לאֱֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ְיָי ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
ְמָרהוְ  ָ ָרֵאל ֲאבֹוֵתינּו ש  ָך ־ִיש ְ בֹות ְלַבב ַעּמֶ זֹּאת ְלעֹוָלם ְלֵיֶצר ַמְחש ְ

ר ָעו ֹ ה ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליָך: ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ִחית, ְוִהְרּבָ ן ְולֹא ַיש ְ
ל יב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ּכָ ה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסּלָח ־ְלָהש ִ י ַאּתָ ֲחָמתֹו: ּכִ

ן  ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת:קְֹרֶאיָך: ־ָכלֶחֶסד לְ ־ְוַרב ּתֵ ּתִ
ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם:  ּבַ ר ִנש ְ ֶ ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאש 

רּוְך ֲאדָֹני יֹום יֹום ַיֲעָמס־ָלנּו  ּוָעֵתנּו ֶסָלה: הָ ּבָ נּו לאֵ ְיש  ְיָי ְצָבאֹות ִעּמָ
ב ּגָ ְך: ְיָי  ָלנוּ ־ִמש ְ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ לאֱֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ְיָי ְצָבאֹות ַאש ְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום יָעה ַהּמֶ ָרָאנּו ־הֹוש ִ ּבְ ֶ רּוְך הּוא לאֱֵֹהינּו ש  ָקְרֵאנּו: ּבָ
יָלנּו ִמן י עֹוָלם ־ִלְכבֹודֹו ְוִהְבּדִ ַהּתֹוִעים ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ

תוֹ  נּו ַאֲהָבתֹו ָנַטע ּבְ ִלּבֵ ם ּבְ תֹוָרתֹו ְוָיש ֵ נּו ּבְ ח ִלּבֵ ֵכנּו. הּוא ִיְפּתַ
ֵלם. ְלַמַען לֹא ִניַגע ָלִריק  ָ ֵלָבב ש  ֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ּבְ ְוִיְרָאתֹו ַלֲעש 
ָפֶניָך ְיָי לאֱֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ָהָלה: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ְולֹא ֵנֵלד ַלּבֶ

מֹ  ש ְ ּנִ ֶ ה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרש  טֹוָבה ש  עֹוָלם ַהזֶּה ְוִנְזּכֶ יָך ּבָ ר ֻחּקֶ
ְרָך ָכבֹוד  א: ְלַמַען ְיַזּמֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ש ִ ֵני ְימֹות ַהּמָ ּוְבָרָכה ִלש ְ

ָײ ְוהָ  ר ִיְבַטח ּבַ ֶ ֶבר ֲאש  רּוְך ַהּגֶ : ּבָ ָיה ְיָי ְולֹא ִיּדֹם ְיָי לאֱַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ
ְטחּו ַבָײ ֲעֵדי ָיּה ְיָי צּור עֹוָלִמים: ְוִיְבְטחּו ְבָך ־ִמְבַטחֹו: ּבִ י ּבְ ַעד ּכִ

י לֹא ֶמָך ּכִ יל ־יֹוְדֵעי ש ְ יָך ְיָי: ְיָי ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ ֶ ָעַזְבּתָ דְֹרש 
יר:  קדיש לש"ץ ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ
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 ל"הבישעיה סימן ל"ד ו קרבו גויםואומרים פר' 
 ועל גאולת ישראל אדוםנקמת ה' בעל  הנבוא

ל  א( לדישעיה ) ֻ֖ ב  ּה ת  ֹלָאִ֔ ִֶַ֙רץִַ֙ ּומ  מ  ע ָהָא ש  ֑יבּו ת  ש  ק  ים ה  ֻ֖ מ  א  ע  ּול  מ ִ֔ ש  םִַ֙ ל  ּו ֿגֹוי  ב  ר  ק 
יָה׃  ָכל־ֶצֱאָצֶא  ם )ב(ו  ּגֹוי ִ֔ ל־ָכל־ה  יהָוהִַ֙ ע  ֶצֿף ל   י ֶק  ַ֣ ָבָא֑ם  כ  ל־ָכל־צ  ֿה ע  ָמֻ֖ ח  ו 

ח׃  ב  ָט  ָתָנָ֥ם ל  ם נ  יָמֻ֖ כ )ג(ֶהֱחר  ָלִ֔ יֶהַ֣ם י ש  ל  ל  ח  ם י ֲעֶלַֿ֣הו  יֶהֻ֖ ר  ֿג  ּסּו  ּו ּופ  ָ֥ ָנמ  ָש֑ם ו  ָבא 
ם ָדָמ  ים מ  ֻ֖ ָבַ֣  )ד(׃ ָהר  ִַּ֙קּוִַ֙ ָכל־צ  ָנמ  בָ ו  ָכל־צ  ם ו  ָשָמ֑י  ֶפר ה  ֻ֖ ּס  ָּ֥לּו כ  ָנג  ם ו  י  ָשמ ִ֔ ָאַ֣ם א ה 

ָנ ֿה א  ת  ֶלת מ  ֶבֻ֖ נ  ֶפן ּוכ  ֶּגִ֔ ל ָעֶלהִַ֙ מ  ב   נ  ֹול כ  בִ֔ נ הִַ֙  )ה(׃ י  י ה  ֑ ב  ר  ם ח  י  ֻ֖ ָשמ  ֿה ב  ָתָ֥ ּו  י־ר  כ  
ט ָפ  ש  מ  י ל  ֻ֖ מ  ָ֥ם ֶחר  ל־ע  ע  ד ו  ִ֔ ר  ֹום ת  ל־ֱאדַ֣ ֿה )ו(׃ ע  ָאָ֥ ה ָמל  יהָוֵ֞ ַ֣ ד ָֿ ֶחֶַ֣רב ל  ד  ָנֿהםִַ֙ ה   ש 

ֶלב ח ִ֔ ד    מ  ֶלב יםִַ֙ ר  ם כָ מ  ֻ֖ ח  ים מ  ִ֔ תּוד  ע  יַֹ֣ותכ   ו  ַ֣  ל  ֑ים כ  יל  יהָוהִַ֙ ב  י ֶז ב  א  ֿהבָ ח ל   ָרִ֔  צ 
ב   ֶטָ֥ ֶרץ ֱאד  ֹול ב  ח ָּגדֻ֖ ו  ד   )ז(ֹום׃ ֶאָ֥ ָיר  ָמִ֔ ו  יםִַ֙ ע  מ  א  ב  ם ּופָ ּו ר  ם־א  ים ע  ֻ֖ יםר  ֑ ּו   יר  ר   ֿהָת  ו 

ָדִ֔  ָצםִַ֙ מ  ר  ֲעפָ א  ֶלבם ו  ָ֥ ח  ם מ  ד   ָרֻ֖ יב  )ח( ן׃ָש  י  ָ֥ ר  ים ל  ֻ֖ ּלּומ  ָ֥ת ש  נ  יהָו֑ה ש  ם ל   י יָֹ֥ום ָנָקֻ֖ ֛ כ 
ֹון׃  י  ֶנֶהפ   )ט(צ  פֶ כ  ו  ֶזִ֔ ִַ֙ ל  יָה ָחֶלַ֨ ֲעפָ  תּו נ  ֿגָ ו  ּה ל  ֿה׃ פ  ָרֻ֖ ָר  ע  ֶֻ֖פת ב  ֶז ּה ל  ָצִ֔ ר  ָתַֿ֣ה א  ָהי  ית ו  ֑ ר 

ָלֿה )י( א ת   ל  י  יֹוָמםִַ֙ ל ַ֣ ֲעֶלַֿ֣ה ֿהֶבִ֔ כ  ו  עֹוָלֻ֖ם י  ֹור ָלדֲעשָ  ל  ד  בֹורִַ֙ תֶ ָנּ֑ה מ  ח  ֱחָרִ֔ ַ֣צ  נ  ל 

                                                 
כי קצף לה' על כל לשון "כל" על חלק מהכלל אע"פ שאינו רוב הכלל כמו בישעיה פעמים יבוא . על כל הגוים (ב לד)

 ואינו אלא על אדום ובצרה )עיקרים מאמר שני פ"כ(.הגוים 
מרוב הדם ייראה כאילו ההרים נמסו ונהיו לדם והוא ל' גוזמא נחלי דם ימיסו את ההרים. ד"א . ונמסו הרים מדמם )ג(

י ַאְמֶסה, ל' )תהלים ו ז( הרים מדמםבו פי' ונרטונמסו )רד"ק(. ד"א  ִדְמָעִתי ַעְרש ִ  פירוש ארטיב מטתי מדמעותי. ּבְ
אדום, עד שידמה להם שהם יושבים בחושך אפילה, ללא אור  לעדל הצרה והמכאוב שיבוא ומקרא זה הוא משל לג )ד(

גוללים ס"ת בסוף הקריאה, כך יגולו להם . כמו שונגולו כספר השמים. ל' רקבון. ונמקוהשמש והכוכבים )רש"י ומפרשים(. 
וכנובלת . ייראה להם כאילו הכוכבים נפלו ארצה כעלי שלכת וחלף אורם. וכל צבאם יבול וגו' עלמו המאורות.ייהשמים, ו
מן העץ ל' )ברכות פ"ו מ"ג( ועל הנובלות אומר  שנשרף בשמש ונופלתאנה פרי ה. כעלה נובל מעץ התאנה. ד"א כמתאנה

 ., פי' בגמ' )ברכות דף מ' ע"ב( מאי נובלות בושלי כמרא, פי' שנשרפו בשמש ונפלובדברו שהכל נהיה
( אבל הרד"ק פי' חרבי , מהריגת המלאכים, שרי האומותרש"יופי. פי' חרבי השתכרה בשמים )כי רותה בשמים חרבי )ה(

א עם הנלחמים נגדי, חירום ל' . על עם שרצוני להחרים. ד"ועל עם חרמי אשר בשמים תשתכר מדם כאשר תרד ארצה.
 .חירוםלעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתינו בשעת מלחמה כמו )ב"ב דף ל"ח ע"א( 

ָנה (ו) ש ְ ַבעל' שובע, כמו )דברים לא כ(  .ֻהּדַ ן ְוָאַכל ְוש ָ ֵ ְנתָּ , או משיחה בשמן, כמו )תהלים כג ה( ְוָדש  ַ ש ּ ֶמן ּדִ ֶ י ַבש ּ  .רֹאש ִ
נָ  ש ְ ֵעל. הֻהּדַ ַּ ָאה, )דברים כד ד( ֻהּלֶֶדתכמו )בראשית מ כ(  מבנין ָהְתפ  ּמָ ס, )ויקרא יג נה( ֻהּטַ ּבֵ ְקדוּ , )במדבר א מז( ֻהּכַ . ָהְתּפָ
. בירת אדום כ"ש )בראשית לו לג( בבצרה. תיישים, וכל הבהמות האמורות כאן הם משל לשרי אדום. עתודים. כבשים. כרים

יו י ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ְצָרהַוּיִ ן־ֶזַרח ִמּבָ ְצָרה, ומוזכרת בענין פורענות אדום גם בספר ירמיה )מט יב, כא( ובעמוס )א יב(, ויש ֹוָבב ּבֶ  ּבָ
מארץ מואב היא אבל לפי שהעמידה מלך לאדום  בצרהאחרת מארץ מואב )ירמיה מח כד(, אבל רש"י הביא בשם הפסיקתא 

ן־ֶזַרחשנא'  יו יֹוָבב ּבֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ְצָרה ַוּיִ לפיכך תלקה עמהם. חטאת אדום היתה ששמחו לאידם של ישראל בעת החורבן  ִמּבָ
)יחזקאל לה, עובדיה א יד(, עזרו לאויבים ואף הרגו את הפליטים )עובדיה( והתכוונו לקחת את ארץ ישראל ויהודה לעצמם 

 )יחזקאל לה י(.
יפלו גם ראמים, פרים ואבירים, שהם משל לשרי אדום. . עם הצאן האמור לעיל, ראמים עמםונפלו במלחמה.  .וירדו (ז)

ל' חוזק ועצמה, בכמה מקומות קרא  .אבירים. חיה ידועה ורבי מאיר דורש אלו רומיים )ילקו"ש ישעיה רמז תכ"ד(. ראמים
יָריוכמו )שופטים ה כב(  אביריםלסוסים  ֲהרֹות ַאּבִ ֲהרֹות ּדַ ֵבי סּוס ִמּדַ ְרסֹותה מז ג( ונא' )ירמי ָאז ָהְלמּו ִעּקְ ֲעַטת ּפַ ַ  ִמּקֹול ש 

יָריו  פרים גדולים ובריאים. אביריםאבל רש"י פירש  ַאּבִ
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 ֻ֖ ב  ין ע  ָ֥ ים א  ָצח ִ֔ ַ֣ת )יא(ּה׃ ר ָב  נ  שִַּ֙וָהִַ֙ ָקא  יר  ֹוד ו  פִ֔ ק  ֹוףֿ  ו  שָ֥ נ  י  ב ו  ֻ֖ ר  ע  כ   ו  ש  ָנָטָֿ֥הנּו־ָב֑ י   ּה ו 
ו־ ב   הּוֻ֖תָָֹֿֿעֶל֛יָה ק   א  הּו׃ ו  לּוָכַ֣  )יב(נ י־ב   ם מ  ין־ָשֻ֖ א   יָה ו  ֶרָ֥ ָר֑אּוֿה י  ח  יּו  ק  ה  ָ֥ יָה י  ָכל־ָשֶרֻ֖ ו 

ֶפס׃  ים  )יג(ָא  נ ִ֔ ַֿ֣ה ת  ו  ָתהִַ֙ נ  ָהי  ָצֶר֑יָה ו  ב  מ  ֹוח  ב  ֹוש ָוחֻ֖ מָ֥ ים ק  ִ֔ יר  ִַ֙יָהִַ֙ ס  ֶת נ  מ  ר  ָת ֿה א  ָעל  ו 
 ֻ֖ ֲעָנ ֿהָחצ  נָֹ֥ות י  ב  י   )יד(׃ יר ל  ּו צ  ש  י ִ֔ יםִַ֙ ֶאתּוָפֿג  ק  ־א  ַ֣הּו י  ע  ל־ר  יר ע  ֻ֖ ָשע  ך ֿים ו  ־ָשםִַ֙ ָר֑א א 
 ַ֣ ּג  ר  יתּל   יָעֿהה  ֿה יל ִ֔ ָאָ֥ ֹוח   ּוָמצ  ָעֻֿ֖ה  )טו(׃ ָלֻּ֖ה ָמנ  ט ּוָבק  ּל ִ֔ מ  ת  ִַ֙ ו  פֹוז ָנ ֿה ק  נ  ָשַָ֣מֿה ק 

ָּלּ֑ה  צ  ָרַֿ֣ה ב  ָדֿג  ך ֿו  ב  ־א  ק  ּו ד  ָש֛ם נ  ָשָ֥  יֹֻ֖ותצָ֥ עּוָת   ֿהא  ל־ס  פֶ ד   )טז(׃ ּהר  ע  ּו מ   שַ֨ הָוהִַ֙ ר   ר י 
קֲ  ִַ֙נָ ּו  ה  ח  ת מ  אּו א  ָדִ֔ ָרִ֔ א ֶנע  ֿה ָרֿההִַ֙ ל ַ֣ ָשָ֥ דּו כ   א  א ָפָק֑ ּה ל ַ֣ עּוָתֻ֖ ָּוִ֔ ר  ּוא צ  יִַ֙ הַ֣ רּוחֻ֖ י־פ  ֹו ֿה ו 

ב   ּוא ק  ןהָ֥ ל )יז(׃ ָצ  יל ָלֶהןִַ֙ ּגֹוָרִ֔ פ   ּוא־ה  ה  ָי֛ד  ו  ד־עֹוָלםִַ֙ ו  ו ע  ָּק֑ ם ב  ָתֿה ָלֶהֻ֖ ָ֥ ק  ּל  ֹו ח 
ֹור  דָ֥ ּוָה ל  יָרשִ֔ ּה׃ ס י   נּו־ָב  כ  ש  ֹור י    ָודֻ֖

ד   א( לה)     ּום מ  שָ֥ ש  ָיֿ֑הי  צ  ר ו  תָ  ָבֻ֖ ת   ֿהל ֲעָרבָ֛ ֿג   ו  ח כ  פ  ו  ֻ֖ ח  פָ  )ב(׃ ֶלתָצ  ֲחב  ר  ר ַ֨
תָ ת   ח ו  ר   ַ֚ףֿ פ  ל א  ַ֣תּג   ג   נ ִ֔  יל  ר  ּל   ֹודב  כ   ןו  ת  בָ ה  ָ֥ נֹוןִַ֙ נ  ּה ֲהד  כ  ן־ָלִ֔ שָ ר ה  ה  ל ו  ֶמֻ֖ ֑רֹון ר 

֛מָ  ּו כ   ֿהה  אָ֥ ר  ָ֥ בֹודי  הָוֻ֖ה ֲהד  ינּו׃־י    פ ר ֱאֹלה  

                                                 
הסתפקו  .קפוד . מעופות הטמאים )ויקרא יא יח(.קאתהעיר תהיה שוממה מאדם, ולכן ישכנו בה חיות.  .וגו' וירשוה (יא)

)רש"י ישעיה יד כג(  קפוד שמא הוא שרץ הנקרא היום ( אוקפד בו המפרשים אם הוא ציפור )רש"י ישעיה לד יא, רד"ק שורש
)ר"י קרא,  ינשוף. מעופות הטמאים )ויקרא יא יז( וי"א שהוא הנקרא כיום ינשוף, ועל ישעיה יד כג(. קפד או צב )רד"ק שורש

כ"ש  קו. דרך הבונים להשתמש בונטה עליה קו תהו ואבני בהו. שקנאיוי"א  מגלןרד"ק( וי"א שהוא העוף הנקרא כיום 
ּה )זכריה א טז(  ֶנה ּבָ יִתי ִיּבָ ֶטהוגו' ּבֵ לָ ־ַעל ְוָקו ִיּנָ "י חבל המדידה, כדרך הבונים למדוד, ולפי א"ע קו הוא לפירש קווה םיִ ְירּוש ָ

 בדרך משל אומר שהקב"ה יקים באדום תוהו ובוהו, ולצורך כך ישתמש כביכול בקו של תוהו ובאבנים של בוהו. .המשקולת
מקרא קשה ההבנה. ורש"י פי' שרי אדום נאספים ואין אחד מהם מקבל על עצמו  .ה ואין שם מלוכה יקראוחורי (יב)

עולה מלוכה יקראו , שריה אינם שם )כי נפלו בחרב( ובכל זאת חוריה ואין שם. וליישבו לפי הטעמים, נ"ל להיות מלך
. שריה ונכבדיה ל' )ירמיה לט ו( חוריהנשוף ועורב. מתוכה קול גדול כקול של עיר מלוכה, שמשמיעים בתוכה קאת וקיפוד י

ל ֶבל חֵֹרי ְיהּוָדה־ְוֵאת ּכָ ַחט ֶמֶלְך ּבָ  .ש ָ
 ִנְמָצא אּוַלי, וי"א מרעה כמו )מ"א יח ה( רצֵ חָ . יש מפרשים חצירמיני קוצים וסרפד ושיחים.  .סירים קמוש וחוח (יג)
 .ּוְנַחּיֶה סּוס ָוֶפֶרד ָחִציר

. שם יקבעו השדים להפגש, וי"מ עיזי ושעיר על רעהו יקרא חתולים. .. את איים)ת"י ורש"י( נמיות .ופגשו ציים (יד)
 . מצאה מנוחה.הרגיעה. שידה, וי"מ עוף או חיה שצועק בלילה. ליליתבר. 
והגנה . ישבה על הביצים או על האפרוחים ודגרה בצלה. נבקעו הביצים. ובקעה. הטילה ביציה. ותמלט צפור. .קפוז (טו)

 . עוף טמא )דברים יד יג(.דיותעליהם מחום השמש בצילה. 
אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא  מספר בראשית, שנאספו כל החיות לתיבה .דרשו מעל ספר ה' וקראו (טז)
ר פטם מבשתלה ,אם להסגר בתיבה י"ב חודש היו באים מאליהן, כך ייאספו לארץ אדום לעתיד לבוא, רבי יוחנן אמר פקדו

הוא ספר ישעיה הזה, וקראו את שמות  דרשו מעל ספר ה')ב"ר פר' ל"ב, הובא ברש"י(. ד"א  גבורים על אחת כמה וכמה
ּנוּ ־ְולֹא. לא חסרו, ל' )במדבר לא מט( לא פקדווכו'.  אחת מהנה לא נעדרההחיות, כי   .ִאיש   ִנְפַקד ִמּמֶ

 הזה.הקב"ה נתן להם אחוזה במקום  .הוא הפיל להן גורל (יז)
. ציה. כך קרא לארץ ישראל וירושלים בחורבנם. מדבר ציה וערבהישישו וישמחו והמ"ם נוספת )רד"ק(. . ישושום (א לה)

 פורחת בה.השרון . אין שמחה כשמחת ארץ השרון כאשר חבצלת כחבצלתותגל ערבה ותפרח ארץ יבשה בלי מים. 
. י"מ לבנון האמור כאן מארץ ישראל כבוד לבנון נתן להה. . בגיל ורננאף גילת ורנןהערבה הנ"ל. . פרוח תפרח (ב)

, שרוןוהכרמל הלבנון, ה המה יראו כבוד ה';  יושב להםהדר הכרמל והשרון הוא, ויחזור לכבודו שהיה לו בימי קדם, וכן 

. בוד ה'המה יראו כ. שרוןוהכרמל הלבנון, כאשר הקב"ה ישיב אותם לקדמותם. וי"מ לירושלים יינתן יופי והדר של ה
 ישראל יושבי ירושלים.
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ז   )ג( ַ֣ ח  ּו ָיד  ם ָרפ֑ קֻ֖ ָ֥ ּוב   ֹותי  כ  ם כ  ר  ֹותי  לֻ֖ מ    ש  ב )ד(צּו׃ א  י־ל ִ֔ ֲהר  מ  נ  רּוִַ֙ ל  מ  ּו  א  קֻ֖ ז  ח 
ל־ת   נ   א  יכֶ  ֿהיָר֑אּו ה  ה  ֹוא ּג  ֱאֹל  ם ָיבִ֔ ּוםִַ֙ ָנָקַ֣ ים הָ֥ ּול ֱאֹלה ִ֔ ֲעֶכ  א ָיבֻ֖ מַ֣ ש  י  ז  )ה(ם׃ ֹוא ו  ָאָ֥

ָנֿהפָ ת   ח  ֻ֖ ים ת   ק  ֻ֖ ש  ר  ָ֥י ח  נ  ָאז  ים ו  ֑ ר  ו  ַ֣י ע  ינ  ָנֿהת   פָ ע  ד   )ו(׃ ח  ִַ֙ פ  ָכ   ֿגּל   ָאַ֣ז י  ָיל תָ ּס ִ֔ א  ן ח  ו  ר ֻ֖
 ֑ ּל  ֹון א  שַ֣ ב  ם כ   ל  ּו ב  י־נ  ע  ים בָ בָ ד  מ  ק  ֻ֖ ָחל  ם ּונ  י  הָ  )ז(׃ ֿהֲעָרָב  רִַ֙ מ ִ֔ שָ  ָי ֿהו  ם ה  ֲאג ִ֔ ָרבִַ֙ ל 

מָ  צ  ם ב  ו  י ָמ֑י  ּוע  בַ֣ מ  ֹון ל  ו  ֿהאֻ֖ ב  נ  ת   נ  ּהיםִַ֙ ר  ָקֶנָֿ֥ה ָצִ֔ יר ל  ֻ֖ ֶמא׃  ָחצ  ָהָיֿה )ח(ָוג   ם ו  ־ָשֵ֞
ֶרך ּול ָוֶד  לַ֣ ס  ֶד   ֿמ  ּק ַ֨  ֶֿרךו  ָּקַ֣ ֶֿד ה  ב  שִַ֙ י  א־י ע  ּה ל   א ָלִ֔ הּוא־ָל֑מֹור  א ו  ֻ֖ נּו ָטמ  ָ֥ך ֶרָ֥ ל  ֿ ה 

ת   ֶֿרךֶד֛  א י  ים ל ָ֥ ֻ֖ יל  ּו׃ ֶוֱאו  ֿה )ט(ע  ֶיַ֨ ה  ֿה ל א־י  י   ר  ם א  יֹותִַ֙ ּופ   ָש  יץ ח  ָנֿהב    ר   ֲעֶלִ֔ א  ל־י  ל ָ֥
א ָש֑ מָ ת   ֻ֖ כֻ֖ צ  ָהל  ים׃ ּו ּג  ם ו  ּון ּוָב  דּופ   )י(אּול   ב  ש  ה י  הָו  י י  יֹוןִַ֙ ב  ּוי ַ֨ ָנִ֔ אּו צ  ת ֿהר  ָ֥ ח  מ  ש   ו 

ל־ר אָש֑  ָחהִַ֙ י ש ִ֔ עֹוָלֻ֖ם ע  מ  ש  ֹון ו  ָנֻ֖סּו ָיֿגָ֥ יֿגם ָשש  ֿהּו ו  ֲאָנָח   ס ׃ֹון ו 

 קדיש
 

 עלינו לשבח

ע " ב " ל " ש " ו "  ת

                                                 
 . ולהביא עליהם משפט ופורענות.גמול לאהים. יבוא להנקם מאויביכם. נקם יבואפי' הרד"ק לנבהלי לב.  .לנמהרי לב (ד)
ללא מפיק ה"א, וכן הוא  רבצהיתפלאו למצוא מרעה במקום שהיה מדבר, מעון תנים. ורש"י פי'  .בנוה תנים רבצה (ז)

. חציר האמור לעיל, דהיינו מעון בנות היענה, יהפוך למקום נחלי מים, שם חציר לקנה וגומארושו מרבץ. במקצת ספרים, ופי
 .הנָ ַיעֲ  יר ִלְבנֹותים ָחצִ ֵוה ַתנִּ נְ  ְוָהְיָתהיצמחו קנה וגומא. והוא היפך מה שאמר לעיל על אדום 

. כי הדרך תהיה ישרה אוילים לא יתעוהולך דרך וכי לישראל הטהורים בלבד יהיה אותך מסלול.  .והוא למו (ח)
 . מי שאינם מכירים את הדרך.אויליםומסומנת. 

 . לא יבוא שמה. בל יעלנהחיה רעה וי"א זה חזיר הבר.  .ופריץ חיות (ט)
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 לנוסח ולפירוש מקורות
 

: "מוגהים בתכלית ההגהה ומתוקנים בשלמות התיקון מאתי וואלף ב"ר שמשון ז"ל איש  רעדעלהיים תקפ"ו תקצ"ו
 היידנהיים".

)בער( : "מוגה בעיון גדול על פי כ"י וסידורים ישנים גם מבואר היטב אף מתורגם אשכנזית ע"י  רעדעלהיים תרכ"ג
בהקדמה נאמר: "והסרתי כל קלקול בנקוד ובלבול בתבות ומעוות בנוסחה ומושחת במשקל  יצחק בן אריה יוסף דוב".

וחסרון בענין שנמצא בדפוסים עד כה, עד כי הושבו הקינות על איתן מושבן לטהרתן ולתומתן וזאת עקר מלאכתי. 
כן גם ין בלשון הקודש לשניה לה הרבצתי תחת הקינות האלה ביאור מספיק וכו' ולמען יובנו הקינות אף לאינם בקיא

 ".תרגמתין ללשון אשכנזי וכו'
 צ"לֲאַאִביְך  98אלא שנפלו בו שגיאות : בעמ'  רעדעלהיים תרכ"גהמצוי : ספר נערך על בסיס רעדעלהיים 

ךְ  שםַאֲאִביְך;  ִקְרב ֵּ י־ב ְ ךְ  צ"ל כ ִ ִקְרב ֵּ י־ָגדֹול ב ְ ֹום; צ"ל  ֱאדֹום שם; כ ִ צ"ל ָחרֹון  128; עמ' ֹובְוָרטצ"ל  ְוָרטֹוף 102עמ' ֶאד 
י  184עמ' צעק ציון;  צ"לציון צעק  154; עמ' ַוֲחִניָנהצ"ל ַנֲחִניָנה  140; עמ' ָהרֹון ְנאֵּ ְנַאי; צ"ל ְמש ַ  186עמ' ְמש ַ
ׁש  ; צ"ל ֹנגֵּ ש  ַדר 186עמ' ֹנגֵּ ַדד; צ"ל  ג ָ י 232עמ'  ;ַחִחיםצ"ל ַהִחים  212עמ' ג ָ ֵּ י; צ"ל  ַטפ  ַ  שאוכלה א 242עמ' ַטפ 
יָרה 244עמ' גֹוָלה; צ"ל  גֹוָלע 242עמ' אש אוכלה אש; צ"ל  ַמְבכ ִ יָרה; צ"ל  ב ְ ַמְבכ ִ עמ'  דֹוד;צ"ל  דֹור 276עמ' כ ְ
ן 278 בֵּ ין; צ"ל  ב ְ בֵּ יךְ  280עמ' ב ְ ין;צ"ל  אֵּ ו ַרת 300עמ'  ֻאְמַלל;צ"ל  ו ְמַללם ש אֵּ התרגום הגרמני ֲחגו ַרת. צ"ל  ֲחג 

 י היה לי לעזרה גדולה.המצורעדעלהיים המודפס ב
 .(אשכנז )הוא דפוס ראשון של הקינות כמנהגבערך  שאלוניקי שי"א מעגלי צדק: מחזור  שאלוניקי

 .עם ביאורכמנהג אשכנז ש"כ -שי"זקרימונה -סביוניטה: מחזור מעגלי צדק  מעגלי צדק
 .קינות כמנהג פולין קרקא של"חקרקא : 
 מנהג פולין בוניציאה שנת שנ"א בדפוס זואן זגארה.: קינות וסידור כ סדור נשא, נשאקינות 

 .עם ביאור כמנהג אשכנזהדרת קודש  מחזור:  שנ"ט וניציאה
 כמנהג אשכנז עם ביאור, וניציאה תע"ז. מחזורשער בת רבים: 

 .מחזור כמנהג אשכנז עם קינות: מחזור זולצבאך תע"ט
 .כמנהג אשכנזקינות :  מנטובה ת"פ

 .ג אשכנז תפ"זמחזור כמנה: יד כל בו 
 תק"ל.כמנהג אשכנז דפוס זולצבאך :  מחזור זולצבאך

 : קינות כמנהג אשכנז מעץ תרע"ז בהגהת הדיין ה"ר משה בידינגן. האדאמאר
 : קינות כמנהג אשכנז עם ביאור ותרגום תקפ"ט ותקצ"ד. זולצבאך
 .: קינות כמנהג אשכנז תקע"ט קרלסרוא
 .כמנהג אשכנז תקע"אקינות :  פיורדא

 : מחזור כמנהג אשכנז תל"ג.ילהרמרשדורף תל"גו
 תע"ט., כמנהג אשכנז עם ביאורמחזור  : וילהרמרשדורף
 : ארבע תעניות כמנהג הספרדים. וניציאה שפ"ד

 : קינות כמנהג תימן. תכלאל
 רס"ג. דפוס פאנו: כמנהג האיטליאנים  מחזור פאנו
 .ם ביאור קמחא דאבישונאע ש"א-ש' דפוס בולוניאכמנהג האיטליאנים :  מחזור רומא

 .מחזור רומניא:  וניציאה של"ג
 : כמנהג פולין )אולי הוא דפוס ראשון של הקינות כמנהג פולין(. וניציאה שע"ו

: קינות כמנהג פולין, שהו"ל אחד החוקרים המרכזיים בתחום הפיוטים בדור שלפנינו. רובם המכריע של  גולדשמידט
 דשמידט.התיקונים מבוסס על עבודתו של גול

 .פראג תקצ"ה דפוס : מחזור כמנהג פולין בעהמן מעהרן ואונגארן פראג
 : ובית לוי, פירוש ידוע על הקינות כמנהג פולין. מטה לוי

 : קינות כמנהג פולין לובלין שע"ז ]ולבסוף קינות נוספות חלקן ממנהג אשכנז ללא פירוש[. פירוש ר' אשר בן יוסף
 עם תרגום וביאור באנגלית. : קינות כמנהג פולין ארטסקרול
שלמה וינטרויב, ועם לקט אגדות חז"ל על חורבן בית המקדש. ר' : קינות כמנהג פולין עם ביאור מאת  קול ברמה

 עזרה גדולה מצאתי בספר זה ובליקוט האגדות הנ"ל.
 : קינות כמנהג פולין תשע"ג עם ביאור של ר' אהרן וקסלשטיין. לב אהרן

 .כמנהג פולין : קינות מצויות פולין
 פי' על פיוטים מזמן הראשונים, ממנו ניתן להבין מה היה הנוסח לפניו. : ערוגת הבושם

 .: ע"י הברמן, תש"ו גזירות אשכנז וצרפת
 .: יצחק מיזליש תשנ"ג שירת הרוקח
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Beiträge zur Geographie und Geschichte Galiläas : וקדש לקינה הספר כולו מ ., לייפציג תרס"טהרב שמואל קליין
)סימן ט'( ומכיל פירוש המיוחס לראב"ן על קינה זאת. אציין כי ספרות עניפה בנושא כ"ד  ""איכה ישבה חבצלת השרון

 משמרות כהונה ומקומות מושבותם הועברה לעיוני ע"י ה"ר יוסף פראגר שליט"א.
 

צלומי כת"י בספריה במכון לת F)בחלקם ציינתי את מספר הסרט בהם עיינתי להלן רשימה של כתבי יד 
 :(הלאומית בירושלים

 כמנהג פולין. 179ברלין ב ,מחזור –  1806F – בכת"י 
של גולדשמידט[, באוכספורד  גי"ד ]והוא כת"י  -קינות לתשעה באב כמנהג אשכנז ממאה י"ג –  16628F – גכת"י 
Or.55. 
באוכספורד אוסף של גולדשמידט[,  דכת"י  י"ד ]והוא-מחזור כמנהג אשכנז לכל השנה ממאה י"ג –  22611F – דכת"י 

 .436/444מיכאל 
 .144/23 המבורגב, [גולדשמידט של ה י"כת הוא] ד"י ממאה ב"לת קינות –   882F – ה י"כת

 .י מפורסם כמנהג אשכנזכת"וורמיישא מחזור :  וכת"י 
 .312בוטיקן , [טגולדשמיד של ז י"כת הואכמנהג אשכנז ממאה י"ד ] ב"לת קינות –   362F – זכת"י 
 .145/130, בהמבורג של גולדשמידט[ ח]הוא כת"י קינות לת"ב כמנהג אשכנז ממאה ט"ו  – F 962 – חכת"י 
באוכספורד אוסף מיכאל , של גולדשמידט[ ט]הוא כת"י  1289סידור כמנהג צרפת משנת  – F 17704 – טכת"י 

571/533. 
 .104/179/123נמצא בהמבורג  כמנהג אשכנז ממאה י"ד,מחזור  – F 938 – יכת"י 
 .542/74 מיכאל אוסף אוכספורדב, ד"י ממאה ב"לת קינות יד כתב – F 16630 – יאכת"י 
 .319קינות לת"ב כמנהג אשכנז ממאה י"ד, בספריית ותיקן  –  369F – יבכת"י 
 . 2587UNוורשא , בספריית ממאה י"ד )שנת ה'ס"ג(כמנהג אשכנז סידור  –  32500F – יגכת"י 
מספר מערכת , MSS-D-2301 בירושלים מחזור כמנהג אלזס, פריט דיגיטלי בספרייה הלאומית - ידכת"י 

003672169. 
 .233/129 בהמבורג נמצא, ד"י ממאה אשכנז כמנהג קינות – F 1039 - טוכת"י 
 .2373אוקספורד הבודליאן ב, נמצא בספריית י"גממאה מחזור כמנהג אשכנז  – F 21436 – טזכת"י 
 .799מחזור כמנהג אשכנז ממאה י"ד או ט"ו, נמצא בברלין מספר  – F 10054 – יזכת"י 

 .1155סליחות וקינות מנהג אשכנז בספריית הבולדיאן באוקספורד  – F 16615 – חיכת"י 

סידור ממאה ט"ו או ט"ז עם ספר חסידים, פרקי אבות עם פרוש ובסופו כמה קינות, בספריית  – F 16298 – ככת"י 
 .3792מברידג' ק

 .214( Leidenט"ו בספריית אוניברסיטת ליידן )-סליחות וקינות כמנהג אשכנז ממאה י"ד–  20923F – לכת"י 
 .21: מחזור כמנהג פולין, בספריית מינכן  מ כת"י
 .י מפורסם כמנהג פוליןכת"נירנברג מחזור :  נ כת"י
 .Jewish Theological Seminaryרומניא שברשות מחזור : כת"י  ס כת"י

 Parma 3251, De Rossi 635ינות כמנהג אשכנז ממאה י"ד ק – F 13939 – פכת"י 

 כמנהג האיטליאנים. מוסקוביץ כת"י מחזור:  צ כת"י
 .Cluny 12290, פאריסב(, אישוורמי) אשכנז כמנהג סדור – F 14772 – קכת"י 

 
 שינויים והשמטות בקינות מפני דרכי שלום

 
 ר שינויים והשמטות שנעשו מפני דרכי שלום. ואלה השינויים וההשמטות שמצאתי בקינות המצויות:מקובל בדורנו להחזי

 
ִרים  הדפיסו –יב   ֲארו ִרים. במקוםֲאחֵּ
 אם בגוי אשר כזה. במקוםאם בכזה  הדפיסו -כה 
י ָצר  הדפיסו –כד  ו במקוםְידֵּ ש ָ י עֵּ  .ְידֵּ

ֶרת הדפיסו – בל ִעיר ֶנְעד ֶ ִעיר ר במקום ב ְ ֶרת ב ְ  .(יבשאלוניקי שי"א וכת"י )ראה ֹוִמי ֶנְאד ֶ
ִעיר הדפיסו – לג י ש ֵּ י רֹוִמי. במקום ִלְבנֵּ  ִלְבנֵּ

ר ֲעָבַרִני. ְואָ  :הושמט סוף הקינה –לה  ֹוס ֲאׁשֶ ם ָעַלִיְך ַיֲעֹבר, ַהכ  ִיְך.ג ַ ַ ץ ֶאת־ַטפ  ֵּ י ְסִעיַפִיְך, ֲאַנפ  ִסְלעֵּ י  ז ב ְ ְוַזֲעִקי ִלְפנֵּ
ִיְך.ְיָי, ַעל ָחְרב ַ  ַ ִיְך: ן ִספ  ָ פ  ַ ָליו כ  ִאי אֵּ ִיְך, ש ְ ַ  ַעל חֶֹרב ִספ 

 ַעד ְלָקַחִני ֱאדֹום. במקוםַעד ְלָקַחִני ִטיטו ס  הדפיסו –לו 
ַמִים  : אלו הםו וונמו הוציאו המקלל ולפניונפשי עלי שערוריה  הושמטו שני בתים אחר –מא  ָפם ב ְ ָרצו  ְלַטנ ְ

ה. ִלדְ  ְסִרי ָ ה.ַהְמָאְרִרים ו  ִתים ֶאל ֲעבֹוָדה ָנְכִרי ָ ֵּ  רֹוׁש ֶאל ַהמ 
ב ְקָרבֹות.  : ואלו הםושלח מבשר  ולפני קנוא ונוקם ורב המריבות בתים אחר 13הושמטו  –מג  ר ְוָקרֵּ ה ו ַמהֵּ חו ׁשָ

יל ְוִכְליֹון ֶנֶפׁש ו   כ ִ בֹות. ֶרֶחם ַמׁשְ ֹועֵּ י ְקָסִמים ְוָכל־ת  י אֹובֹות. קֹוְסמֵּ ן ָלֶהם ְורו חֹות ַעל ַמְפִריס ו ַבֲעלֵּ ֵּ ת  ְמִדיבֹות. ת ִ
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ָחבו  ב ְ  ֹוָתה ָלֶהם כ ְ ט ָיָדם ו ְמאֹוָדם ו ְפַרע חֹובֹות. ו ַמד  ַלהֵּ ב ו ְכֶלָהבֹות. ת ְ ב ְוִכְזאֵּ מֹו ְכעֹורֵּ יתֵּ אֹוֶמר ֲעצו בֹות. ׁשִ
אֹול ְפַער ׁשְ עֹוְצבֹות. ת ִ ָעם ב ְ ְלַקצ ְ ָבִרים ו  ָצם אֵּ בֹות. ְלַקצ ְ יהָ  ו ְבַמֲחׁשָ ִ ְנָפׁשֹות פ  ַבה רו ָחם ב ִ  ִלְבִלי ְקָצבֹות. ַיַען ג ָ

מֹו ְרחֹוקֹות ו ְקרֹובֹות. סו  ב ָ מֹו מֹוָרא ְוִדיבֹות. ְוִיְתַקל ְ ָ יָתה ל   ְרָחבֹות. ׁשִ
 

 נוסח מגלת איכה
 

ות סימן ג' העתקתי ממהדורה ישנה של ברויאר, התואמת כת"י י. פרשתנ"ך ברויארהעתקתי נוסח מגלת איכה מ
 .גרד וכת"י דמשקלנינ

 
 סדר הקינות כמנהג אשכנז

 
סדר הקינות כמנהג אשכנז מקורו במנהגי המהרי"ל. מהרי"ל תיקן שש"ץ יאמר בבוקר י"ז קינות מהקליר לפי הסדר 

 אמרתי שעו מנישנשמר עד היום באשכנז )סימנים ד' עד כ'(. אחר שסיים ש"ץ, אמר חשוב שבקהל את הסליחה 
כ' . לגבי הציונים אז בחטאינו)סי' ס'( ו הלילו הה ליוםעם בקינות. ובסופן אומר ש"ץ )כ"א( ואח"כ מרבין כל ה

)סי' מ"ז( שלא כמנהגנו לפתוח ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך מהרי"ל שחשוב שבקהל פותח את הציונים ואומר 
ים הרעים אשר בירמיה, לאחר ובא לציון אמרו איוב ודבר )סי' מ"ו(. ציון הלא תשאלי לשלום עלוביךאת הציונים ב
 .קרבו גויםורק אחריהם 

 
 קטעי מעבר

 
 בין היתר: במספר קינות קליריות, סוף הקינה משמש פתיחה לקינה אחרת.

תאננו לשפוך כמים. על מה ביום זה נשבינו פעמים. זכרי בהיותי סימן ה' מסתיים במאמר בן ארבעה בתים 
 .אאדה עד חוג שמיםהמהווה מעבר לסימן ו'  :שמים יושבת בשלוה בירושלים. רגנתי ועתה אאדה עד חוג

אף אני לכד ביקש שברון. ערבה שמחה והשבית הרון. לארץ אשב סימן ז' מסתיים במאמר בן ארבעה בתים 
 .איכה ישבה חבצלת השרוןהמהווה מעבר לסימן ט'  ואהגה בגרון. איכה ישבה חבצלת השרון:
ת קינות לבטה מחולי. עת כי שכחתי מחוללי. זמותי כי לעד אותוסימן י"א מסתיים במאמר בן ארבעה בתים 

 .אהלי אשר תאבתהמהווה מעבר לסימן י"ב  יאהילי. רשעתי ונסעתי ונטש אהלי:
 

 קטעי מעבר אלה אינם מופיעים בקינות הישנות כמנהג אשכנז )עד מהדורת הרוו"ה(.שלושה 
 

 .בכתבי היד )לרבות כת"י וורמיישא( נמצאנות אותות קי, אבל אינם נמצאים בכתבי הידאף אני לכד ותאננו 
 

 פיוטיםה נוסח
 

עם  כ"ג עם ביאור ותרגום אשכנזי ערוכים על ידי ר"י )זליגמן( בער.רקינות רעדעלהיים תלקחתי מ הקינותפיוטי נוסח 
 במקום המתאים, לא מנעתי טוב מעדת ישראל והסתמכתי על מקורות עתיקים נאמנים כדי לשפר את הנוסח.זאת 

 
, כ"גרתהר"י בער, רעדעלהיים הנוסח של יופיע זה, בסוגריים עגולים )( הספר בהנוסח ש יופיע][  בסוגריים מרובעים

 .בהמשך, המקורות לשינויו
 

במחזור } וכן נכון לפי הדקדוק פולין, מנטובה ת"פ, וניציאה שע"ו,סדור נשא, גולדשמידט,  ]עשרה[ )עשר( –א 
 .{רתעש :צ כת"י ומחזור פאנו רומא

ענ"ד בכת"י של הר"י בער היה כתוב ל –צ  כת"י מחזור פאנו, ,]קרניו[ )קרעו( גולדשמידט, מחזור רומא –ג 
. יש להדגיש כי בקינה זאת שינויים נרחבים בין הנוסח של הר"י בער, אלא שנו"ן ואחריה יו"ד נראות כמו עי"ן קרניו

 מכך שר"י בער אימץ את נוסח מחזור רומא.נובע  רלנוסח אשכנז ופולין )לרבות נוסח הרוו"ה(. הפע
ֶה[ )ָאְבָלה( –קרובות  רעדעלהיים ואף הרוו"ה בשאלוניקי, , ידכת"י וכן וניציאה )ב אבלגולדשמידט, כן ניקד  ]ֲאַבל 

ֹובבַ יְ ובביאור כתב שהוא ל' ֶאְבֶלה ניקד תקפ"ו תקצ"ו(  ט  יֶהם ב ַ ו  ְימֵּ  אבל, וביאור זה הועתק במהדורות נוספות, ל 
. ומי כמוהו ידע שניקוד הפיוטים בכתבי היד נעשה ע"פ "בכת"י ול' אבילות הואָאְבָלה "הר"י בער כתב בביאורו 

ִניבשם כל כתבי היד והחרוז גולדשמידט , ל יח טז ו ד גכת"י סמני[ )תיסרני( ר; ]תכהמנקד סברתו של י לֹא מֵּ ; ]כ ִ
י לֹא וכל הספרים וכן ל' הפסוק, וכל  ָלֶנַצח ָיִריב ְולֹא ְלעֹוָלם ִיְקצֹוף( גולדשמידט ְלעֹוָלם ָיִריב ְולֹא ָלֶנַצח ִיְקצֹוף[ )כ ִ

ריב ולא לנצח אכי לא לעולם : יד}בכת"י  בית מפיוט זה מסתיים בל' הפסוק, חוץ מספרי הר"י בער, ונראה כשגיאה
 .{קצוףא
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מחזור  האדאמאר, מחזור רומא,, פוליןסדור נשא, ]לא לזנוח[ )לא יזנח( גולדשמידט, וניציאה שע"ו,  –ה 
 .{וכת"י }וכן הגרסה המקורית ב וכן נכון לצורך הא"ב צ כת"י, פאנו

מחזור סדור נשא,  שאלוניקי, וניציאה שנ"ט, וניציאה שע"ו,גולדשמידט,  (אם מי לא ידע כי]אם לא כי[ ) –ו 
אמנם כי יד : ס}אבל בכת"י  וכן לה"פ ,, זולת ספרי הרוו"ה והר"י בערוכל הספרים ציד ו  כת"י מחזור פאנו, רומא,

 .{יי עשתה זאת ומי לא ידע בכל אלה כי יד יי עשתה זאת
מחזור זולצבאך, זולצבאך,  ,וניציאה שע"ו, פוליןסדור נשא, גולדשמידט, ( במשכיותיה[ )]במשכיתה –ז 

כל הספרים ו וכת"י ]פץ והתהלכתי[ )והתהלכתי(  ;צ ס ידו  כת"י, , מחזור פאנווניציאה של"ג, מנטובה ת"פ
 .)ואולי שגיאה היא שיצאה מתחת ידי הרוו"ה( זולת ספרי הרוו"ה והר"י בער

י –ח  יׁשִ ִ י[ )]ִהְרפ  יש ִ ִ ועוד  אשר בן יוסףר' פירוש ומ ערוגת הבושםבשי"ן ימנית בהרבה ספרים וכן מוכח מ( ִהְרפ 
ראה  –זולת ספרי הרוו"ה והר"י בער  ארהאדאמלרבות כל הספרים  (בעותי[ )בעתותי]; פירושים ובביאור הארכתי

 .פותר בעתותי לילהגם ר' שבתי סופר על הגדה של פסח 
ְבעו  ְוָרוו   –ט  עו  ְוֻרו ו  [ )]ש ָ ב ְ עו  ְוֻרו ו  והר"י בער כ' שמצא  –הספרים לרבות ספרי הרוו"ה וכל  וכת"י ( ש ֻ ב ְ בכל ש ֻ

 .סידורים ישנים
ֹוַחף –יג  ף( [ )]ד  ֹוחֵּ  האדאמארביאת בניו ביד צר( [ )]ביאת צרעל, כן מצאתי ברוב הספרים, וכן נראה; מבנין פוד 

; וכי שאר עמים אינם בניובניו, גם לא שייך כ"כ אצל אדה"ר לקרוא לבני ישראל , זולת ספרי רעדעלהיים כל הספריםו
 .פולין, וניציאה שע"וסדור נשא, ]לקוממי[ )בקוממי( גולדשמידט, 

אֹות –יד  ָ ַמש   ְמׁשו אֹות( גולדשמידט, ערוגת הבושם, [ )]ב ְ ; ]אם כה יאמר קכת"י , וניציאה שע"וסדור נשא, ב ִ
; וניציאה שע"ו, פולין, האדאמארוילהרמשדורף, סדור נשא, כה יוחש[ )אם כה יאמר יוחש( גולדשמידט, 

י[ )ֲאָסַמי(  ערוגת , האדאמאר, ו קת"י כגודלשמידט, ; ]בחצר[ )ביד צר( כל הספרים זולת ספרי רעדעלהיים]ֲאָסמֵּ
 .{והן עתה תפשו פרחים בצר: צ כת"י } וכל הספרים זולת ספרי רעדעלהיים ,הבושם

ַבר – טו ֶבר( [ )]ג ָ , ערוגת הבושם, וניציאה שנ"ט, וניציאה שע"ו, מעגלי צדקסדור נשא, גולדשמידט, , וכת"י ג ָ
וניציאה שנ"ט, סדור נשא, בהוציא( גולדשמידט, )[ ; ]כהוציאוכן נכון לצורך החרוז מחזור פאנו, מחזור רומא,

ת[ ; ]ְלַהשְׁ צ כת"י, , וילהרמשדורף, פוליןטובה ת"פ, מעגלי צדקנאשר בן יוסף, מר' וניציאה שע"ו,  רֵּ
ת( גולדשמידט, וניציאה שנ"ט, מעגלי צדק רֵּ , וכת"י } צ כת"י, , מחזור פאנו, וילהרמשדורף, מחזור רומא)ְלַהש ְ

ת{;, פולין האדאמאר, מנטובה ת"פור נשא, סדוניציאה שע"ו,  רֵּ ָ סדור נשא, ]עוץ[ )כוש( גולדשמידט,  : ְלִהׁש 
 וניציאה שע"ו, מחזור רומא, מחזור פאנו.

ָמְך, ַזְעָמךְ  –טז  ְך, ׁשְ ָ ֶמָך, ַזְעֶמָך( מ ְ ְועַ [ )]ְוַעמ  את  ותרוס קמץ לסגול שינואשר  להייםערעדל הספרים זולת ספרי כָך, ׁשְ
: אצו; וכת"י רוו"ה: ָצִחים; } וכן נכון מבנין פיעל, אבל בבנין הקל אינו יוצאגולדשמידט  (ָצחו ם) [ִצחו ם]; החרוזים

בדי [ )גורותיו{; ]; וניציאה שע"ו: אצים: דצווניציאה שנ"טסדור נשא, וילהרמרשדורף: רצו; שאלוניקי, 
המילה  האדאמאר, אשר בן יוסף,ר' לין, וניציאה שע"ו, פוסדור נשא,  גולדשמידט, וילהרמרשדורף,( גורותיו

 .{וניציאה שנ"ט: לגורותיושאלוניקי, ; : גורותםוכת"י  }על פי לה"פ )נחום ב יג( הוספה של הרוו"ה כנראה  בדי
ח ללאהיך נביא ירמיה. ש]וניציאה שנ"ט, שאלוניקי, מנטובה ת"פ; סדור נשא, ]ליך[ )לכי( גולדשמידט,  –יט 

 נב  וכן כת"יוניציאה שע"ו סדור נשא, קינות נשא, ( . סח ללאהיך בעדרמיה)סחה האשה לנביא יבעד[ 
ח ותיקן את הנוסח מחמת הדקדוק, אבל ייתכן שהפייטן כתב  ִסיַח לֵּלאֶֹהיָך ָנִביא ִיְרְמָיה :גולדשמידט} בלשון ציווי ש ַ

ל כמו שמצאנו )תהלים קיט כב( ֹלבא במקום )תהלים כב ט(  (שם)אשר לפי רש"י  ג ַ מ ק: יג יא יב ט ח ו ה בכת"י  ;{ג 
מנטובה ת"פ: סחה האישה וכן בספרי הדפוס כמנהג אשכנז }אבל סחה/שחה האישה לנביא ירמיה. בעד וכו' 

 .{לנביא ירמיה. התפלל בעד וכו'
]ילדיו[  ;, מעגלי צדק, מנטובה ת"פשאלוניקיוניציאה שנ"ט, גולדשמידט, , וכת"י ]עורר[ )לעורר(  –כא 

 , וניציאה שע"ו, מעגלי צדק, מנטובה ת"פ, שאלוניקיוניציאה שנ"טסדור נשא, גולדשמידט, , ו כת"י)ילדים( 
ֶרם( ספריםעוד ו  .וניציאה שע"וסדור נשא, , גולדשמידט, וכת"י ; ]ְלָחָרם[ )ְלחֵּ

וניציאה שנ"ט, רעדעלהיים תקפ"ו תקצ"ו, וניציאה סדור נשא, גולדשמידט,  ]נשאר מעל[ )נשארו מעל( –כב 
 .צו  כת"י, , האדאמאר"ו, מעגלי צדק, מנטובה ת"פשע
]ושעבודם לחיות משולות[ )בשעבודם להיות יב יד טז ק; י ד ה ז  כת"י]ליודעי מלמדי[ )למלמדי(  –כג 

 ד ה ז טז. כת"יד ה ז י יב יד טז ק; ]עדן[ )ועדן( ד ה ז י יב יד טז ק; ]דיש לשומי[ )דוש לשומו(  כת"ימשולים( 
 ., גזירות אשכנז וצרפתשאלוניקי (מיםע[ )עמך] –כד 
, וניציאה של"ג ]רוטשה[ )רוטשו(ס;  כת"י, וניציאה של"ג]אבן למו מתכתפים[ )אפו לירות מתכיפים(  –כה 
 כת"י, וניציאה של"ג]טבח בני מלך[ )טובי בני מלך הרג(  יב ס; כת"י, וניציאה של"ג]ויתן[ )ויקח( יב ס;  כת"י

]ושרפה[  יב; כת"י, וניציאה של"גס; ]ושקעה[ )והשקיעה(  כת"י, וניציאה של"גס; ]בני ציון[ )על ציון( 
 יב ס. כת"י, וניציאה של"ג)ושרפום( 

ת ] –כו  ַ ׁש. ֶחְרפ  ְקד ָ ׁש.ַהמ ִ ִלי ְלַהְקד ַ ִפירו  ב ְ ִעים הֵּ ֹוׁשְ ו נו  ָצִר  פ  ׁש.[ )ְכֶקַצחים ִהכ  ֹוקֵּ רו ש  ָעָליו ַהמ  ָ ׁש. פ  ְקד ָ  ָצרו ר ַהמ ִ
ח נ; ]בית המנוחה[ )בית כת"י ]כי נשבה בית המקדש[ )על כי נשבה הקדש והמקדש( נ; כת"י ( ַצחו ְכקֶ 

 ח נ.כת"י הבחירה והמנוחה( 
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ו  כת"י]קולם[ )קולות( ו יב;  כת"ייב; ]להר המוריה[ )אל ארץ המוריה( ו  כת"י]אריאל אריאל[ )אריאל(  –כז 
ו יב; ]שעור עשרה[  כת"י]מלאור[ )לאור(  ו יב; כת"יהמאור( ]את המאור[ ) ו יב; כת"ייב; ]הצליח[ )מצליח( 

, וניציאה שנ"ט, שאלוניקי, וכת"י , ]מלאתי[ )מלתי( רעדעלהיים תקפ"ו תקצ"ו  ו יב; כת"ירה שער( שע)ב
וכל הספרים פרט לספרי הר"י בער, ועיין מחזור זולצבאך מטובה ת"פ, זולצבאך, וילהרמרשדורף, פיורדא, 

; מדרש מפורש שהיו ת"פ בתי כנסת בירושלים, בנוסף לבית המקדש, סך הכל תפ"א גמטריא מלאת"יבביאורי שהוא 
]ולא שכחנוך ולא שקרנו  ;ל כת"יאת היורש וכבו את גחלתי[ )ונשמידה היורש וכבו גחלתי( גם ]ונשמידה 

 .ו יב כת"יבבריתך[ )ולא שכחנו תורתך( 
 ,וניציאה שנ"טסדור נשא, , גולדשמידט (לטבח[ )ולטבח] להתיקונים בקינה זו מתחייבים לצורך המשק –כח 

, , פולין, וילהרמרשדורףאשר בן יוסף, מעגלי צדקר' , רעדעלהיים תקפ"ו תקצ"ו, וניציאה שע"ו, שאלוניקי
( זעקת עולל[ )זעקת קול עולל; ], תכלאל, וניציאה שפ"ד]ציצת[ )ציץ( גולדשמידט ;, מחזור רומאהאדאמאר
 .)חלל( גולדשמידט ל[; ]החלגולדשמידט

; ]למשואות מדוחות[ )למשואות , פוליןוניציאה שע"וסדור נשא, , גולדשמידט, וכת"י  (עבדים]העבדים[ ) –כט 
, וכת"י ב( רֶ ; ]ְלָחָרם[ )ְלחֶ , האדאמאראשר בן יוסףר' , וניציאה שע"וסדור נשא, , גולדשמידט, וכת"י  ומדוחות(

רֶ  גולדשמידט סדור נשא, , וניציאה שע"ו, וכת"י  } גולדשמידט בועז גם יכין[ )ובועז ויכין(]ו; {ם}סדור נשא: ְלחֵּ
 : ובועז וגם יכין{., וילהרמרשדורףפולין

י(  –ל   .גולדשמידט]ְמַתי[ )ְמתֵּ
ַלח] –לב  ׁשְ ח[ )ת ִ ַ ל  ׁשַ  .יב כת"י (ת ְ
ד ז;  כת"י, הרבה ספריםועוד ]יום[ )היום( שאלוניקי, וניציאה שנ"ט  ד ז; כת"י]איך ישיר[ )אז ישר(  –לד 

 כת"יד ז; ]סלו אבירי[ )סלה כל אבירי(  כת"י, ועוד הרבה ספריםשאלוניקי, וניציאה שנ"ט  ]בעברה[ )בעברת(
]נפרצו  ד ז; כת"י]ידך[ )את ידך(  ז; כת"י]צדק נם[ )צרה בם(  ד ז; כת"יד ז; ]על צבאי רועם[ )על נעם( 

ד ז; ]עזב את ביתו[  כת"יד; ]נדגלת[ )כנדגלת(  כת"י)ונסו הרה(  ז; ]רבו אוריה[ כת"יגדריה[ )נפרצה גדרה( 
 ד ז. כת"י )וגומלי נהיית( [ז; ]וגואלי היית כת"יד ז; ]ונטש נחלתו[ )ונוטש נחלתי(  כת"י )עוזב ביתי(

אשר בן יוסף, מחזור ר' גולדשמידט, וניציאה שפ"ד, וניציאה שע"ו,  סדור נשא,]שחיפיך[ )סעיפיך(  –לה 
 ., תכלאלפראג, אךזולצב

לו ( גולדשמידט –לו  ְ ְכפ  ְפלו [ )ַוי ִ ָ כ  ובא אל [ )בחצר מקדש ה'לצורך המשקל; ]וכן צריך לנקד  חכת"י , תכלאל, ]ַוי ִ
, }וניציאה שע"ו, מטה לוי, וילהרמרשדורף ה יב ט חה ו כת"י , , תכלאל, וניציאה שפ"דגולדשמידט( מקדש ה'

ואין דרך ובא אל מקדש ה' עתיד הוא לומר בהמשך  : בחצר לא מקדש ה'{שא, סדור נמחזור זולצבאך, זולצבאך
; ובא אל מקדש ה'הפייטנים לחזור על בתים שלמים, אלא להיפך דרכם לגוון כפי כוחם, זאת ועוד אין נכון כאן לומר 

וניציאה  , פראג,וניציאה שע"ו סדור נשאגולדשמידט, , יב חו כת"י ]וגם הפליא פליליה[ )דם הנביא זכריה( 
ואין דרך הפייטנים לחזור על בתים שלמים, אלא דם הנביא זכריה עתיד הוא לומר בהמשך  מחזור זולצבאך, שפ"ד,

וגם הפליא : טכת"י  } כי הוא מובן מאליודם הנביא זכריה להיפך דרכם לגוון כפי כוחם, זאת ועוד מיותר לומר כאן 
 (כי זה הוא דם קרבן[ )אין זה כי אם דם] ;{ליא פליליה; תכלאל: ועד הפוגם עשה פליליה: ה י"כת; אהפלי
 ט ח הכת"י  ,תכלאל; ]זבח[ )זבחו( וכן נדרש לצורך המשקל , תכלאלגודלשמידט, וניציאה שפ"ד, יבו  הי "כת
אשר בן יוסף; ]ולא אשקוט[ )כי לא ר' מטה לוי,  וניציאה שפ"ד, וניציאה שע"ו, סדור נשאגולדשמידט,  ,יב

}וניציאה שנ"ט, שאלוניקי, מעגלי צדק:  וכן נדרש לצורך המשקל , תכלאלמידט, וניציאה שפ"דאשקוט( גולדש
: זאת וכת"י  } , תכלאלגולדשמידט, וניציאה שפ"ד, יב הכת"י  ; ]זאת חטאתך[ )זה חטאתך(לא אשקוט{

; : כים וכיאור{וכת"י  } , תכלאלגולדשמידט, וניציאה שפ"ד, יב ט הכת"י ; ]כים ויאור[ )כדם יאור( חטאתי{
וניציאה שפ"ד, גולדשמידט, וניציאה שע"ו,  סדור נשא,, חו  הכת"י , תכלאל]עדי נשא[ )עד אשר נשא( 

 .וכן נדרש לצורך המשקלוילהרמרשדורף,  פולין, מחזור זולצבאך, זולצבאך, פיורדא,
י הרוו"ה, וכן נכון לצורך וכל הספרים לרבות ספר תכלאל, גולדשמידט, (אני ביד כשדים[ )הנה ביד כשדים] –לז 

, ג"וניציאה שלרעדעלהיים תקצ"ו, וניציאה שפ"ד, , י( גולדשמידטנָ מוֹ הֲ ־תאֶ  צו  פְ ]ָנפֹוצו  ֲהמֹוָני[ )נָ המשקל; 
 .}האדאמאר: ָנפֹוצו  צֹאָני{ תכלאל,

ֶבל( גולדמשידט, וניציאה שפ"ד –לח  ל[ )אֵּ ִחיל( גולדשמיד}תכלאל: ָאַבל{ ]ָאבֵּ יקֹוד[ )ב ְ , וניציאה וכת"י ט, ; ]ב ִ
ִקיר{ וכן נכון לצורך המשקל ,, תכלאלשפ"ד, וניציאה של"ג  .}וילהרמרשדורף: ב ְ

ה ; ]על מוכן לה"פאשר בן יוסף ר' וניציאה שע"ו, סדור נשא, , גולדשמידט (לבנות הבית[ )לבנות בית] –לט 
 .ון לצורך המשקלוכן נכוניציאה שע"ו, פולין סדור נשא, , זה עשה[ )על מה עשה( גולדשמידט

; ]אין לברר[ )אין וניציאה שע"ו, פראג, מטה לויסדור נשא, , וכת"י גולדשמידט, ]מוטלים[ )מובלים(  –מב 
 .וניציאה שע"ו, פוליןסדור נשא, קינות נשא, לזורר( גולדמשידט, 

י – מג י  (]ִאי[ )אֵּ ו (; אֹויפירושו  ִאיואילו  ַאי ֵּה פירושואֵּ ל  ו [ )אֵּ ים תקפ"ו תקצ"ו, שאלוניקי, וניציאה רעדעלהי ]ִאל 
 ., האדאמארשנ"ט, מעגלי צדק, מנטובה ת"פ, וילהרמרשדורף

סדור ; ]ובגמרא[ )וגמרה( גולדשמידט, מ כת"י, ]בעלי תריסין במלחמתה[ )בעלי תריסין( גולדשמידט –מה 
כמים[ )נשפך(  ; ]נשפךמ כת"י, אשר בן יוסף, מחזור זולצבאךר' וניציאה שע"ו, וילהרמרשדורף, נשא, 

; ]אזעק זעקה גדולה ומרה[ )אזעק במרה( גולדשמידט; ]קדשי קדשים[ )קדושים( מ כת"י, גולדשמידט
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; ]נטל את ראשו[ )נטל ראשו( מ כת"י, ; ]לרבי ישמעאל[ )לרבן שמעון( גולדשמידטמ כת"י, גולדשמידט
ע צעקהמ כת"י, ; ]מצוה[ )מצות( גולדשמידטמ כת"י, גולדשמידט מ ַ וכן  מ כת"י, [ )צעק צעקה( גולדשמידט; ]ׁשִ

( חסר; ]ונזדעזע[ )ונזדעזעה( גולדשמידט; ]תעמוד זכותו לדורות קול ה' בהדרה[ )נכון לצורך סדר א"ב
 כת"י, ; ]זה בזה[ )זו בזו( גולדשמידט; ]את בשרו מסרקין[ )וסרקו את בשרו( גולדשמידטמ כת"י, גולדשמידט

; ]בידי רשעה ארורה[ )בידי ארורה( מ כת"י, עקיבה( גולדשמידט; ]רבי עקביא אשריך[ )אשריך רבי מ
; ]בספר תורה ובערו בו הבערה[ )בספר מ כת"י, ; ]חנניא[ )רבי חנניא( גולדשמידטמ כת"י, גולדשמידט

 כת"י ,; ]ללבו ספוגין של צמר הניחו[ )ספוגין של צמר הניחו על לבו( גולדשמידטמ כת"י, תורה( גולדשמידט
ין קול בת יצאה, ( גולדשמידטיצתה בת קול[ )יצאהקול בת ; ]מ ִפל ִ ָמא ַעל ִמְצַות ת ְ ן־ד ָ י ֶאְלָעָזר ב ֶ ; ]ְוַאֲחָריו ַרב ִ

ן־ֲחִכיַנאי[ ) י ֲחִניָנא ב ֶ ָרה. ֶאת ַרב ִ ; ]הנה כהנה וכהנה[ )כהנה וכהנה( קול בת יצאה, ( גולדשמידטחסרְיׁשָ
ָמקֹום קָ מכת"י , גולדשמידט .[ ); ]ֹיאְכלו ָה ב ְ ד ִזְכָרה  ם ְלַאב ֵּ את ְוָכָאׁשָ ָ ַחט  ַ  .מכת"י , ( גולדשמידטחסרדֹוׁש כ 

רֹוָבִיְך( – מו י כ ְ ֵּ פ  ֻ י ְכרו ָבִיְך[ )ת  , יח ה כת"י ]כתנים[ )כתנין( ;}הרבה ספרים: תופי כנוריך{ שירת הרוקח ]ִלְפנֵּ
 )ישעיה לד יג, שם מג כ, מיכה א ח(וכן ל' הפסוקים בג' מקומות  שירת הרוקחהמובאים ב אוקספורדוברלין  כת"י

ִכי במ"ם סופית עם בת היענהתנים הוזכרו  ֵּ ; ]ֶאל־ב ְ ַמר דִמְספ  לאֲ כ ַ  ב ְ ַמר(בֵּ ל ב ְ ָאבֵּ ִכי כ ְ ד ב ְ ַ , שירת הרוקח [ )ִמְספ 
כו ָבִיְך(ָבִיךְ זְ כְ אַ ב ְ ] ;ה כת"י ָבִיְך[ ; ]עֲ והרבה ספרים וניציאה שנ"ט, שאלוניקי ח,ז ד  כת"ישירת הרוקח,  [ )ב ְ רֵּ

זו (; ]ֲחִסין[ )ֲחסֹום( ;שירת הרוקח (ֲעָרָבִיךְ ) ז ו [ )ב ָ וילהרמרשדורף, וכן בפירוש , האדאמאר, שירת הרוקח ]ב ַ
 .{מארביך: טז חז ה  כת"י} הספרים הרבהוד  כת"ישירת הרוקח,  ; ]ְלָאְרָבִיְך[ )ְלָאֳהָבִיְך(זולצבאך, פיורדא

גולדשמידט,  (ולמחניך; ]ולמחנים[ )וניציאה שע"ו סדור נשא,ידט, גולדשמ (ולפני אל[ )ולפניאל] –מז 
 )וכל פגרי( ; ]וכל פגעי[ועוד הרבה ספרים מכת"י , , וניציאה שע"ווניציאה שנ"ט סדור נשא,שאלוניקי, 
וניציאה שנ"ט,  סדור נשא,גולדשמידט, שאלוניקי,  (לבתר) לבתרי[[ )אנוד( גולדשמידט; ]; ]אנידגולדשמידט

וניציאה  סדור נשא,גולדשמידט, שאלוניקי,  ]ו מֹוָרִיְך[ )ואוריך(; ועוד הרבה ספרים מכת"י  ,ה שע"ווניציא
 .מכת"י , גולדשמידט (ְנִזיָרִיךְ [ )ְנָזָרִיךְ ]; ועוד הרבה ספרים מכת"י , שנ"ט, וניציאה שע"ו

ָעֶלה( גולדשמידט,  –מט  ָעָלה[ )ת ְ  אשר בן יוסף.ר' ]ת ְ
ִיְך[  –נ  ִיְך(]ְלַגנ ָ ה  גולדשמידט; )ְלִגנ ָ ]וכלי רנניך[ )עם כל רנניך( גולדשמידט }דפוסים: וכל רנניך{; ]זֹאת ֶאְתַאו ֶ

ֲעִדי ֲעָדַנִיְך[ ) ֲאִרי ב ַ ָ ה ְוִהְתפ  ָ ל  ַ ְך, ְוַאת ְ כ  ִני ִמיְליֹום ָיבֹוא ֲחָתנֵּ נֵּ ת ִית ְ ךְ  ְליֹום ֶאְתַאו ְלעֵּ ֲעִדי ְוַאת ְ  ָיבֹוא חֹוְתנֵּ ַ ָה ת  ל  ַ  כ 
ת( גולדשמידט }דפוסים מנהג אשכנז: ָדָנִיךְ עֲ  ה ְלעֵּ ךְ  ָיִביא ְליֹום ֶאְתַאו ֶ ָלה זֹאת חֹוְתנֵּ ָ ֲעִדי ְוִתְפָאָרה כ  , ֲעָדַנִיךְ  ב ַ

 {.אבל בספרי פולין חסר ואף בספרי הרוו"ה
ָניִ ] יב כ; כת"י, ועוד הרבה ספרי דפוס וניציאה שנ"ט, שאלוניקי ]על עון[ )את עון( – נד נֹוָתִיךְ [ )ךְ ָקְרב ָ כל  (ָקְרב ְ

יב  כת"י( בראשך[ )באשך; ]כל הספרים לרבות ספרי הרוו"ה (ַאְרְמנֹוָתִיךְ [ )ַאְרמֹוָנִיךְ ] ;הספרים לרבות ספרי הרוו"ה
 .יב כ כת"י ,אשר בן יוסף( בריחו[ )בריח; ]כ

 .{פני זמן: פיורדא  ,: זמן, האדאמאראשר בן יוסףר' זולצבאך }ביאור על ]גבול[ )זבול(  –נה 
ִאו ו י]; זולת ספרי רעדעלהיים]הטבע[ )הטבעו( כל הספרים  –נו  ו ( ב ְ ִאל  זולת ספרי  ספרי הדפוס כל}ק  כת"י[ )כ ְ

או {רעדעלהיים הרבה ספרי ו]שדי[ )שתי( שאלוניקי ; כל הספרים לרבות ספרי הרוו"ה (ַאְרְמנֹוָתִיךְ [ )ַאְרמֹוָנִיךְ ]; : ב ָ
ם( שאלוניקי חַ ק יא; ]ְינֻ  כת"י, דפוס  .ק יא כת"י, והרבה ספרי דפוסם[ )ְיַנחֵּ
 .וניציאה שע"ו, זולצבאך, פיורדא סדור נשא,, ]גויליך[ )גליליך( גולדשמידט –נז 

]בלי[ )כלי( שאלוניקי, וניציאה שנ"ט, מנטובה ת"פ, מעגלי צדק, וילהרמרשדורף, מחזור זולצבאך;   –נח 
 }בהרבה ספרים: תיאוס{.בשם נ"א פיורדא בשם נ"א, ך אשר בן יוסף, זולצבאר' ]תחום[ )חמוד( 

, בשם נ"אזולצבאך בשם נ"א, פיורדא תקע"א אשר בן יוסף, גולדשמידט,  (אזלת ידומני קפץ יד[ )ומני ] –ס 
ניציאה , יד וכת"י ; ]ָנֲעלו [ )נֹוֲעלו ( {ראה כי אזלת יד :וכת"י  } מל יד  בכת"י  בביאור בשם נ"א,שער בת רבים 

 מחזור זולצבאך, וילהרמרשדורף, מנטובה ת"פ.אשר בן יוסף, , , שער בת רבים, מעגלי צדקשנ"ט
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