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 מגילת איכה

 

 איכה פרק ה 

 ַהִ�יָטה> הביט <ָלנ� ָהָיה ֶמה ְיקָֹוק ְזכֹר) א(
 ְלָזִרי" ֶנֶהְפָכה ַנֲחָלֵתנ�) ב( :ֶחְרָ�ֵתנ� ֶאת �ְרֵאה
 'ב ְוֵאי&> אי& <ָהִיינ� ְית%ִמי") ג( :ְלָנְכִרי" ָ�ֵ#ינ�

 ָ.ִתינ� ְ�ֶכֶס, ֵמיֵמינ�) ד(  :ְ*(ְלָמנ%ת ִא)ֵֹתינ�
 ָיַגְענ� ִנְר1ְָפנ� ַצָ�אֵרנ� ַעל) ה( :ָיבֹא� ִ�ְמִחיר ֵעֵצינ�

 (�3ר ָיד ָנַת�2 ִמְצַרִי") ו( :ָלנ� ה�ַנח ְולֹא> לא<
 ְוֵאיָנ"> אינ" <ָחְטא� ֲאבֵֹתינ�) ז (:ָלֶח" ִל�4ְַֹע

 ֲעָבִדי") ח( :ָסָבְלנ� ֲע%נֵֹתיֶה" ַוֲאַנְחנ�> אנחנו<
 ָנִביא ְ�ַנְפֵ.נ�) ט( :ִמ5ָָד" ֵאי& �ֵֹרק ָבנ� ָמְ.ל�
 ִנְכָמר� ְ*ַת�2ר ע%ֵרנ�) י( :ַהִ)ְדָ�ר ֶחֶרב ִמְ�ֵני ַלְחֵמנ�
לֹת ִע�2 ְ�ִצ%5& ָנִ.י") יא( :ָרָעב ַזְלֲעפ%ת ִמְ�ֵני  ְ�ת6
 ְזֵקִני" ְ�ֵני ִנְתל� ְ�ָיָד" "4ִָרי) יב( :ְיה�ָדה ְ�ָעֵרי
 ָ�ֵע7 �ְנָעִרי" ָנ4ָא� ְטח%& ַ�ח�ִרי") יג( :ֶנְה1ָר� לֹא

 ַ�ח�ִרי" ָ.ָבת� ִמ3ַַער ְזֵקִני") יד( :ָ*ָ.ל�
 ְלֵאֶבל ֶנְהַ�8ְ ִלֵ�נ� ְמ4%4 ָ.ַבת) טו( :ִמ2ְִגיָנָת"

 ִ*י ָלנ� ָנא א%י נ�רֹאֵ. ֲעֶטֶרת ָנְפָלה) טז( :ְמחֵֹלנ�
 ָחְ.כ� ֵא9ֶה ַעל ִלֵ�נ� ָדֶוה ָהָיה ֶזה ַעל) יז( :ָחָטאנ�
  :ב% ִה9ְכ� .�ָעִלי" ֶ.3ֵָמ" ִצ%5& ַהר ַעל) יח( :ֵעיֵנינ�

 :ָוד%ר ְלדֹר ִ*ְסֲא8ָ ֵ#ֵ.ב ְלע%ָל" ְיקָֹוק (ָ#ה) יט(
 :ָיִמי" ְלאֶֹר8ְ ַעְזֵבנ�ַ# ִ#ְ.ָ*ֵחנ� ָלֶנַצח ָלָ)ה) כ(
 ַח1ֵ. ְוָנ.�ָבה> ונשוב <ֵאֶלי8ָ ְיקָֹוק ֲהִ.יֵבנ�) כא(

 ָקַצְפָ# ְמ(ְסָ#נ� ָמאֹס ִא" ִ*י) כב( :ְ*ֶקֶד" ָיֵמינ�
 :ְמאֹד ַעד ָעֵלינ�

 

 :השיבנו יקוק אלי8 ונשובה חדש ימינו כקד"
 

 י"רש

 שהיו יראי" ; מימינו בכס� שתינו) ד(
ב מי" מ& הנהר מפני האויבי" לשאו

על צוארנו ) ה( :והיינו קוני" מה" בכס,
 לאסו, ; יגענו : בעול עבודה קשה; נרדפנו

 יגיענו ; ולא הונח לנו :ממו& ונכסי"
גובי" וחוטפי" הכל ' בידינו כי האויבי

מצרי� ) ו( :במסי" וגולגליות וארנוניות
 דר8 אד" הנופל ורוצה לעמוד ; נתנו יד

למי שאצלו לעזור לו וא, כא& מושיט יד 
 ; ולאשור :למצרי" הושטנו יד שיעזרונו

 כמו נתננו ; נתנו :שישבעונו בלחמ"
& שנייה "& משמשת במקו" נו"דגשות הנו

כי ממ8 הכל ומיד8 נתנו ל8 ) ה כט"ד(וכ& 
 :ונתנו את בנותינו לכ") בראשית לד(וכ& 

 בסכנת נפשנו ; בנפשנו נביא לחמנו) ט(
מזנותינו '  כשהיינו מביאיהיינו מסוכני"

 ; נכמרו) י( :מ& השדה מפני חרב המדבר
כי נכמרו ) בראשית מג(נתחממו וכ& 

רחמיו ובלשו& גמרא יש הרבה על הכומר 
 ; זלעפת רעב :של ענבי" מכמר בישרא

ורוח זלעפות לשו& ) תהלי" יא(כמו 
 כשהיו האויבי" ; טחו� נשאו) יג( :שריפה

נותני" על מוליכי& אות" בקולרי& היו 
וכ& , לייגע"כתפיה" ריחיי" ומשאות כדי 

ולשו& כשלו& נופל , כשל כח", בע7 כשלו
 ) נחמיה ד(בתשות כח כמו שנאמר בעזרא 

 על ; 'על זה היה דוה לבנו וגו) יז( :הכשיל כחי) איכה א(ויאמר יהודה כשל כח הסבל וכ& 
 ידענו כי ; 'אתה ה) כ( :כו בועל ששמ" הר ציו& ושועלי" הל, המפורש במקרא של אחריו

 הלא נשבעת לנו ב8 כש" שאתה קיי" ; למה לנצח תשכחנו) כא( :וכ& הוא לעול" תשב והואיל
 בשביל שחטאנו לא היה ל8 להרבות קצ, עד ; כי א� מאוס מאסתנו) כב( :כ8 שבועת8 קיימת
מקרא שלפניו  מפני שמסיי" בדברי תוכחה הוצר8 לכפול ; 'השיבנו ה) כג( :מאד כאשר קצפת

 :פע" אחרת וכ& ישעיה ותרי עשר וקהלת
 

  פרשה לז סימן ב-ויקרא רבה 
 אל ויצא משה ויגדל הה" בימי" ויהי) ב שמות (דכתיב משה זה לו ישל" אד" פועל כי א"ד

 על בחור ומשוי קט& על גדול ומשוי אשה על איש משוי ראה ראה מה בסבלות" וירא אחיו
 ה"הקב לו אמר לזק& בחור בי& לקט& גדול בי& לאשה איש בי& סבלות" לה" וישב ושב זק&

 בי& לאשה איש בי& נדריה" לבני ולפרש לישב עתיד שאתה חיי8 סבלות" לבני ישבת אתה
 יפליא כי איש ישראל בני אל דבר לאמר משה אל' ה וידבר ד"הה לזק& בחור בי& לקט& גדול

 . 'לה נפשות בערכ8 נדר לנדור
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 פסוק י ירמיהו פרק כט 

ִ*י כֹה 'ַמר ְיקָֹוק ִ*י ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל ִ.ְבִעי" ָ.ָנה ֶאְפקֹד ֶאְתֶכ" ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵליֶכ" ֶאת 
 :1ְָבִרי ַהA%ב ְלָהִ.יב ֶאְתֶכ" ֶאל ַהָ)ק%" ַהֶ@ה

 
 

 דניאל פרק ט פסוק ב 

ִ�ְ.ַנת (ַחת ְלָמְלכ% ֲאִני 1ִָנ5ֵאל ִ�ינִֹתי 
י" ִמְסַ�ר ַה3ִָני" ֲאֶ.ר ָהָיה Bְ�ַָפִר

ְדַבר ְיקָֹוק ֶאל ִיְרְמָיה ַה2ִָביא ְלַמ9ֹאות 
 :ְלָחְרב%ת ְיר�ָ.ַלִ" ִ.ְבִעי" ָ.ָנה

 

 י"רש

 : נסתכלתי בחשבונות; בינותי בספרי�
 הייתי מחשב חשבו& ; 'מספר השני� וגו

ירמיה (השני" שהייתי סבור על מה שניבא 
שנה אפקוד ' לבבל עכי לפי מלאת ) כט

 אתכ" דמיתי שהפקידה הזאת היא בני& 
ושבעי" שנה כלי" בשנת אחת לדריוש המדי משפשטה מלכות בבל יד על  הבית

' ישראל שכבש נבוכדנצר יהויקי" להיות לו עבד והיא היתה שנה שניה למלכו
עלה וכבש יהויקי" צא ' ינבוכדנצר דאמר מר שנה ראשונה כבש נינוה שנה שנ

וא, במשנת סדר עול" נמצא החשבו& הזה , וחשוב מאותה שנה ועד כא& ותמצא"
ושנינו ש" בשנת מות בלשאצר הרי שבעי" שנה מיו" שמל8 נבוכדנצר שבעי" חסר 
אחת מיו" שכבש יהויקי" ועוד שנה אחת לבבל עמד דריוש והשלימה ובראותי כי 

בינותי ונתתי לב לספירת החשבו& וידעתי שלא עדיי& אי& הגאולה ממהרת לבא ה
היה לי למנות לפי כבוש יהויקי" אלא למלאות חרבות ירושלי" כשימלאו שבעי" 

שנה לגלות צדקיהו שבו חרבה ירושלי" ועוד יש שמנה עשר לבא שהגלות הזאת 
ח "גלו בי' גלו בח' ח שנה לכבוש יהויקי" כמו ששנינו בסדר עול" גלו בז"היתה בי

בשבעה לכבוש יהויקי" שהוא ' מגילה גלו גלות יכני' ל במס"ט ופירשו רז"יגלו ב
שמנה לנבוכדנצר גלו בשנייה בשמנה עשרה לכיבוש יהויקי" שהיא תשע עשרה 

 :לנבוכדנצר
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