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  Chapter 5: הפרק 
  

  ֶחְרָּפֵתנּו:-ָהָיה ָלנּו ַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת-ֹכר ה' ֶמהזְ 

  ֵמיֵמינּו ְּבֶכֶסף ָׁשִתינּו ֵעֵצינּו ִּבְמִחיר ָיֹבאּו:     ְיתֹוִמים ָהִיינּו  ְוֵאין ָאב ִאֹּמֵתינּו ְּכַאְלָמנֹות:   ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ָּבֵּתינּו ְלָנְכִרים: 

ֹּבַע ָלֶחם:   ָלנּו: - ְפנּו ָיַגְענּו  ְו�א הּוַנחַעל ַצָּואֵרנּו ִנְרּדָ    ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם ַוֲאַנְחנּו ֲעֹוֹנֵתיֶהם ָסָבְלנּו:     ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאּׁשּור ִלֹשְ

  עֹוֵרנּו ְּכַתּנּור ִנְכָמרּו ִמְּפֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב:     ָּבר: ְּבַנְפֵׁשנּו ָנִביא ַלְחֵמנּו ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהִּמדְ     ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו ֹּפֵרק ֵאין ִמָּיָדם: 

ִרים ְּבָיָדם ִנְתלּו ְּפֵני ְזֵקִנים �א ֶנְהָּדרּו:   ָנִׁשים ְּבִצּיֹון ִעּנּו ְּבֻת�ת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה:  אּו ּוְנָעִרים ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו:     ֹשָ   ַּבחּוִרים ְטחֹון ָנֹשָ

  ָׁשַבת ְמֹשֹוֹש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפ� ְלֵאֶבל ְמֹחֵלנּו:     ָׁשָבתּו ַּבחּוִרים ִמְּנִגיָנָתם: ְזֵקִנים ִמַּׁשַער 
  בֹו:  - ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו- ַעל ַהר    ֵאֶּלה ָחְׁשכּו ֵעיֵנינּו: - ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלֵּבנּו ַעל- ָנא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו: ַעל-ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראֵׁשנּו אֹוי

  יט   ַאָּתה ה' ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִּכְסֲא� ְלֹדר ָודֹור:
  כ    ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלֹאֶר� ָיִמים:

  כא   ֲהִׁשיֵבנּו ה' | ֵאֶלי� ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:
  ֹאד:מְ -ָמֹאס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד- כב   ִּכי ִאם

  ֲהִׁשיֵבנּו ה' | ֵאֶלי� ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:
  

1. Remember, O Lord, what has come upon us; consider, and behold our disgrace. 
2. Our inheritance is turned to strangers, our homes to foreigners.   3. We have become orphans and fatherless, our mothers are like widows. 
4. We have drunk our water for money; our wood is sold to us.    5. We are pursued to our necks; we labor, and have no rest. 
6. We have given the hand to Mtzrayim, and to the Assyrians to be satisfied with bread.  7. Our fathers have sinned, and are no more; but we bear their iniquities. 
8. Slaves rule over us; there is none to deliver us from their hand.   9. We get our bread with the peril of our lives because of the sword of the wilderness. 
10. Our skin is hot like an oven because of the burning famine.    11. Women are ravished in Zion, and virgins in the cities of Judah. 
12. Princes are hanged up by their hand; the faces of elders are not honored.  13. They took the young men to grind, and boys stumble under the wood. 
14. The elders have ceased from the gate, the young men from their music.  15. The joy of our heart is ceased; our dance is turned into mourning. 
16. The crown is fallen from our head; woe to us, that we have sinned!   17. For this our heart is faint; for these things our eyes are dim. 

18. Upon the mountain of Zion, which is desolate, foxes walk. 
19. You, O Lord, are enthroned for ever; your throne is from generation to generation. 

20. Why do you forget us for ever, and forsake us for so long? 
21. Turn us to you, O Lord, and we shall be turned; renew our days as of old. 

22. But you have utterly rejected us; you are very angry against us 
Turn us to you, O Lord, and we shall be turned; renew our days as of old. 

 
  מדרש רבה איכה פתיחתא סימן כז )1

  .איכה שבע אלפא ביתיןאתם עברתם לפני שבע עבירות, הרי ירמיה בא מקונן עליכם קינות שהוא ...וגו' אלה לא תשמעו ליואם עד רבי פנחס פתח 



  ק"ק  יום עיון בסוגיות החורבן                  :עיונים במגילת איכהרוני בלילה קומי     שנת סח לחמ"ישיידחה לעולם!    –צום הרביעי הנדחה 
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   Chapter 5 – A Lament-Summary of the First Fourפרק ה: שחזור המגילה כקינה: 
  

      (פרק ד) איכה יועם זהב        (פרק ב) איכה יעיב באפו    (פרק א) איכה ישבה בדד
  סבל גופני ולאומי      העם כתוצאה מריחוק מה'   בודדות      חרבן העיר ובודדותה

  (ד:ט) חרב מחללי רעב- טובים היו חללי      (ב:כב) תקרא כיום מועד מגורי מסביב    (א:כב) כאשר עוללת לי על כל פשעי
Physical and National Travail  God's Anger at His People, as expressed in our The fall of the city & Mikdash 

        isolation and the degradation of our leaders 

  ד   ֵמיֵמינּו ְּבֶכֶסף ָׁשִתינּו         ג   ְיתֹוִמים ָהִיינּו  ְוֵאין ָאב    ב   ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים
  ִּבְמִחיר ָיֹבאּו: ֵעֵצינּו        ִאֹּמֵתינּו ְּכַאְלָמנֹות:        ָּבֵּתינּו ְלָנְכִרים: 

__________________________________________________________________________________________________________  
  ה   ַעל ַצָּואֵרנּו ִנְרָּדְפנּו   -- <        ו   ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד    -- <  ז   ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם 

ֹּבַע ָלֶחם:      ם ָסָבְלנּו:ַוֲאַנְחנּו ֲעֹוֹנֵתיהֶ      ָלנּו:- ָיַגְענּו  ְו�א הּוַנח        ַאּׁשּור ִלֹשְ
__________________________________________________________________________________________________________  

  ח   ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו                         
  ם:ֹּפֵרק ֵאין ִמָּידָ                           
  ט   ְּבַנְפֵׁשנּו ָנִביא ַלְחֵמנּו                         
  ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהִּמְדָּבר:                          
  י    עֹוֵרנּו ְּכַתּנּור ִנְכָמרּו                         
  ִמְּפֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב:                          
  יא   ָנִׁשים ְּבִצּיֹון ִעּנּו ְּבֻת�ת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה:          
  ִרים ְּבָיָדם ִנְתלּו ְּפֵני ְזֵקִנים �א ֶנְהָּדרּו:יב   שָֹ           
אּו ּוְנָעִרים ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו:             יג    ַּבחּוִרים ְטחֹון ָנֹשָ
  יד   ְזֵקִנים ִמַּׁשַער ָׁשָבתּו ַּבחּוִרים ִמְּנִגיָנָתם:          
  טו   ָׁשַבת ְמֹשֹוֹש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפ� ְלֵאֶבל ְמֹחֵלנּו:          

  ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראֵׁשנּו טז   
  ָנא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו: - אֹוי  
  ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלֵּבנּו -יז    ַעל

  ֵאֶּלה ָחְׁשכּו ֵעיֵנינּו:-ַעל  
  ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם-יח   ַעל ַהר

  בֹו:   - ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו  

  

   ָהָיה ָלנוּ -ֶמהְזכֹר ה' 
יָטה ּוְרֵאה ֶאתה ֵתנוּ -ּבִ   ֶחְרּפָ

  נּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ֲחָלֵת נ

ינּו ְלָנְכִריםבָּ      ּתֵ

  תֹוִמים ָהִיינּו  ְוֵאין ָאב יְ 

ַאְלָמנֹותא )110(ע"פ עזריאל רוזנפלד, סיני   ּמֵֹתינּו ּכְ

  

ר ָוֽדוֹ אַ  ְסֲאָך֖ ְלדֹ֥ ב ּכִ ׁשֵ֔ ם ּתֵ   רּתָ֤ה ֙ה' ְלעֹוָל֣

ֶרְך ָיִמֽ ָל֤  נּו ּתַַֽעְזֵב֖נּו ְלֹא֥ ֵח֔ ּכָ ׁשְ ַצ֙ח ּתִ ה ָלֶנ֙   ם יּמָ

נּו ֤ה'׀ ֵאֶל֙יָך֙ הֲ  יֵב֨ ֶד  ונשובׁשִ ֶקֽ ינּו ּכְ ׁש ָיֵמ֖ ֥ ּוָבה ַחּדֵ ָנׁש֔ ֽ   םוְ

ינּו ַעד־ּכִ֚  ְפּתָ ָעֵל֖ נּו ָקַצ֥ ס ְמַאְסּתָ֔   )JHS 2009ברגלר ע"פ גיאומה (ע"פ  דְמאֹֽ  י ִאם־ָמֹא֣

 


