מבורכי יום רביעי

 עיונים במגילת איכה:קומי רוני בלילה

קיץ שנת סח לחמ"י

Chapter 5 :פרק ה
:חֶ ְרפָּ ֵתנוּ-הָ יָה לָנוּ הַ בִּ יטָ ה ְוּראֵ ה אֶ ת-זְ כֹר ה' מֶ ה
:מֵ ימֵ ינוּ בְּ כֶסֶ ף ָשׁ ִתינוּ עֵ צֵ ינוּ בִּ ְמ ִחיר ָיבֹאוּ
:יְתו ִֹמים הָ יִינוּ וְ אֵ ין אָב ִאמּ ֵֹתינוּ כְּ אַלְ מָ נוֹת
:אֲ ב ֵֹתינוּ חָ ְטאוּ וְ אֵ ינָם וַ אֲ נ ְַחנוּ עֲ וֹנֹ ֵתיהֶ ם סָ בָ לְ נוּ
:שבֹּעַ לָחֶ ם
ֹ ְ ִִמ ְצ ַריִם נ ַָתנּוּ יָד אַ שּׁוּר ל
:עו ֵֹרנוּ כְּ ַתנּוּר נִ כְ מָ רוּ ִמפְּ נֵי זַלְ עֲ פוֹת ָרעָ ב
:בְּ נַפְ ֵשׁנוּ נָבִ יא ל ְַחמֵ נוּ ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב הַ ִמּ ְדבָּ ר
:חוּרים ְטחוֹן ָנ ָֹשאוּ וּנְ עָ ִרים בָּ עֵ ץ כּ ָָשׁלוּ
ִ ַבּ
:ָֹש ִרים בְּ י ָָדם נִ ְתלוּ פְּ נֵי ְז ֵקנִ ים א נ ְֶה ָדּרוּ

:נַחֲ ל ֵָתנוּ נֶהֶ פְ כָה לְ ז ִָרים בָּ ֵתּינוּ לְ נָכְ ִרים
:לָנוּ-ארנוּ נִ ְר ָדּפְ נוּ ָיג ְַענוּ וְ א הוּנַח
ֵ ָעַ ל צַ וּ
:עֲ בָ ִדים מָ ְשׁלוּ בָ נוּ פֹּ ֵרק אֵ ין ִמיּ ָָדם
:ְהוּדה
ָ נ ִָשׁים בְּ ִציּוֹן ִענּוּ בְּ תֻ ת בְּ עָ ֵרי י

:ש לִ בֵּ נוּ נ ְֶהפַּ לְ אֵ בֶ ל ְמ ֹחלֵנוּ
ֹ ש ֹו
ֹ ָשׁבַ ת ְמ
:חוּרים ִמנְּ גִ ינ ָָתם
ִ ַזְ ֵקנִ ים ִמ ַשּׁעַ ר ָשׁבָ תוּ בּ
:ֹבו- ִציּוֹן ֶשׁ ָשּׁמֵ ם שׁוּעָ לִ ים ִהלְּ כוּ-עַ ל הַ ר
:אֵ לֶּה חָ ְשׁכוּ עֵ ינֵינוּ-זֶה הָ יָה ָדוֶה לִ בֵּ נוּ עַ ל- עַ ל:נָא לָנוּ כִּ י חָ טָ אנוּ-ֹאשׁנוּ אוֹי
ֵ נָפְ לָה עֲ טֶ ֶרת ר

:יט אַ ָתּה ה' לְ ע ֹולָם ֵתּ ֵשׁב כִּ ְסאֲ לְ דֹר וָ דוֹר
:כ לָמָּ ה ָלנֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּחֵ נוּ ַתּעַ זְ בֵ נוּ לְ א ֶֹר י ִָמים
:כא הֲ ִשׁיבֵ נוּ ה' | אֵ לֶי וְ נָשׁוּבָ ה חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ כְּ ֶקדֶ ם
: ְמאֹד-אַס ָתּנוּ ָקצַ פְ ָתּ עָ לֵינוּ עַ ד
ְ מָ אֹס ְמ-כב כִּ י ִאם
:הֲ ִשׁיבֵ נוּ ה' | אֵ לֶי וְ נָשׁוּבָ ה חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ כְּ ֶקדֶ ם

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.
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קומי רוני בלילה:עיונים במגילת איכה

צום הרביעי הנדחה – שיידחה לעולם! שנת סח לחמ"י

פרק ה :שחזור המגילה כקינה:
איכה ישבה בדד )פרק א(
חרבן העיר ובודדותה

כאשר עוללת לי על כל פשעי )א:כב(
The fall of the city & Mikdash

יום עיון בסוגיות החורבן ק"ק

Chapter 5 – A Lament-Summary of the First Four

איכה יעיב באפו )פרק ב(

איכה יועם זהב )פרק ד(

בודדות העם כתוצאה מריחוק מה'

סבל גופני ולאומי

טובים היו חללי-חרב מחללי רעב )ד:ט(

תקרא כיום מועד מגורי מסביב )ב:כב(

Physical and National Travail

God's Anger at His People, as expressed in our
isolation and the degradation of our leaders

ג יְתו ִֹמים הָ יִינוּ וְ אֵ ין אָב
ָתנוּ נֶהֶ פְ כָה לְ ז ִָרים
ד מֵ ימֵ ינוּ בְּ כֶסֶ ף ָשׁ ִתינוּ
ב נַחֲ ל ֵ
עֵ צֵ ינוּ בִּ ְמ ִחיר ָיבֹאוּ:
ִאמּ ֵֹתינוּ כְּ אַלְ מָ נוֹת:
בָּ ֵתּינוּ לְ נָכְ ִרים:
__________________________________________________________________________________________________________
ארנוּ נִ ְר ָדּפְ נוּ
ה עַ ל צַ וָּ ֵ
>--
ו ִמ ְצ ַריִם נ ַָתנּוּ יָד
ז אֲ ב ֵֹתינוּ חָ ְטאוּ וְ אֵ ינָם >--
ָיג ְַענוּ וְ א הוּנַח-לָנוּ:
שבֹּעַ לָחֶ ם:
אַ שּׁוּר לִ ְ ֹ
וַ אֲ נ ְַחנוּ עֲ וֹנֹ ֵתיהֶ ם סָ בָ לְ נוּ:
__________________________________________________________________________________________________________
ח עֲ בָ ִדים מָ ְשׁלוּ בָ נוּ
פֹּ ֵרק אֵ ין ִמיּ ָָדם:
ט בְּ נַפְ ֵשׁנוּ נָבִ יא ל ְַחמֵ נוּ
ִמפְּ נֵי חֶ ֶרב הַ ִמּ ְדבָּ ר:
י עו ֵֹרנוּ כְּ ַתנּוּר נִ כְ מָ רוּ
ִמפְּ נֵי זַלְ עֲ פוֹת ָרעָ ב:
ְהוּדה:
יא נ ִָשׁים בְּ צִ יּוֹן ִענּוּ בְּ תֻ ת בְּ עָ ֵרי י ָ
יב ָֹש ִרים בְּ י ָָדם נִ ְתלוּ פְּ נֵי זְקֵ נִ ים א נ ְֶה ָדּרוּ:
חוּרים ְטחוֹן ָנ ָֹשאוּ וּנְ עָ ִרים בָּ עֵ ץ כּ ָָשׁלוּ:
יג בַּ ִ
חוּרים ִמנְּ גִ ינ ָָתם:
יד ְז ֵקנִ ים ִמ ַשּׁעַ ר ָשׁבָ תוּ בַּ ִ
ש לִ בֵּ נוּ נ ְֶהפַּ לְ אֵ בֶ ל ְמ ֹחלֵנוּ:
ש ֹו ֹ
טו ָשׁבַ ת ְמ ֹ
ֹאשׁנוּ
טז נָפְ לָה עֲ טֶ ֶרת ר ֵ
אוֹי-נָא לָנוּ כִּ י חָ טָ אנוּ:
יז עַ ל-זֶה הָ יָה ָדוֶה לִ בֵּ נוּ
עַ ל-אֵ לֶּה חָ ְשׁכוּ עֵ ינֵינוּ:
יח עַ ל הַ רִ -ציּוֹן ֶשׁ ָשּׁמֵ ם
שׁוּעָ לִ ים ִהלְּ כוּ-בוֹ:
ְזכֹר ה'

מֶ ה-הָ יָה לָ נ ּו

ַא ּ ָת֤ה ה֙' ְלעוֹ ָ֣לם ּ ֵת ֔ ֵׁשב ִּכ ְסאֲ ךָ ֖ ְל ֥דֹר ו ָֽדוֹ ר

ה ִ ּביטָ ה ו ְּראֵ ה אֶ ת-חֶ ְר ּ ָפ ֵתנ ּו

ָ ֤ל ּ ָמה לָ ֶנ֙צַ ח֙

נחֲלָ ֵתנ ּו נֶהֶ ְפכָ ה ְלז ִָרים

֙יך ונשוב ְ ֽונ ֔ ָׁשוּבָ ה חַ דֵּ ֥ ׁש י ֵָמ֖ינ ּו ְּכ ֶֽק ֶדם
ֲ
יבנ ּו ה֤ '׀ ֵאלֶ ָ ֙
ה ִ ׁש ֨ ֵ
ֵ
אס ְמ ַא ְס ָּ֔תנ ּו ָק ַ ֥צ ְפ ּ ָת ָעל֖ינ ּו ַעד־ ְמ ֽ ֹ
אד )ע"פ ברגלר ע"פ גיאומה (JHS 2009
ם־מ ֣ ֹ
ִ֚ ּכי ִא ָ

ָּב ּ ֵתינ ּו ְלנ ְָכ ִרים
ְיתוֹ ִמים הָ יִינ ּו וְ אֵ ין ָאב
א ּמ ֵֹתינ ּו ְ ּכאַ ְלמָ נוֹ ת
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ִּת ְׁש ָּכ ֔ ֵחנ ּו ּתַ ַֽעזְ בֵ ֖נ ּו ְל ֥ ֹא ֶר ְך י ִָֽמי ם

)ע"פ עזריאל רוזנפלד ,סיני (110

נר לנשמת מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

rebyitz@gmail.com

