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  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד עמוד ב 1

מכדי ישעיה קדים מירמיה ויחזקאל, ליקדמיה לישעיה ברישא! כיון דמלכים סופיה חורבנא וירמיה כוליה חורבנא,  
 .ויחזקאל רישיה חורבנא וסיפיה נחמתא, וישעיה כוליה נחמתא, סמכינן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא

      ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות   עמוד א בבא בתרא  טו  2

 3רש"י איכה פרק א

ירמיה כתב ספר קינות היא המגלה אשר שרף יהויקים על האח אשר על האש והיו בה שלש   -איכה ישבה בדד  א)  
(ירמיה  אל"ף ביתו"ת איכה ישבה איכה יעיב איכה יועם שוב הוסיף עליו אני הגבר שהוא שלש אל"ף בית"ות שנ'  

 :לו) ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה שלש כנגד שלש

 4 ירמיהו פרק לו 

ה ל־ִיְרְמָי֔ ר ַהֶּז֙ה ֶאֽ ה ַהָּדָב֤ ה ָהָי֞ ֶל� ְיהּוָד֑ ים ֶּבן־יֹאִׁשָּי֖הּו ֶמ֣ ת ִליהֹוָיִק֥  ְיִה֙י ַּבָּׁשָנ֣ה ָהְרִביִע֔ ר ַוֽ ת ְיֹקָו֖ק ֵלאֹמֽ ב) ַקח־ְל֘�  ):ּו ֵמֵא֥
ה ְוַעל־ָּכל־ַהּגֹויִ֑ ְמִגַּלת־ֵסֶפ֒ר וְ  ל ְוַעל־ְיהּוָד֖ י� ַעל־ִיְׂשָרֵא֥ ְרִּתי ֵאֶל֛ ים ֲאֶׁשר־ִּדַּב֧ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֞ יָה ֵא֣ י֙�  ָכַתְבָּת֣ ֵאֶל֗ ְרִּתי ֵאֶל֨ ם ִמּ֞יֹום ִּדַּב֤

ה ֹום ַהֶּזֽ ד ַהּי֥ הּו ְוַע֖ י יֹאִׁשָּי֔ ת ּכָ ):ִמיֵמ֣ ה ֵא֚ ית ְיהּוָד֔ י ִיְׁשְמעּ֙ו ֵּב֣ ַען ָיׁ֗שּובּו  ג) אּוַל֤ ם ְלַמ֣ ב ַלֲעׂ֣שֹות ָלֶה֑ י ֹחֵׁש֖ ר ָאֹנִכ֥ ה ֲאֶׁש֛ ָרָע֔ ל־ָה֣
ם: ס  י ַלֲעֹוָנ֖ם ּוְלַחָּטאָתֽ ה ְוָסַלְחִּת֥ יׁש ִמַּדְרּ֣כֹו ָהָרָע֔  ִא֚

( ת ּכָ  הּו ֵא֣ י ִיְרְמָי֗ ב ָּב֜רּו� ִמִּפ֣  ִרָּי֑ה ַוִּיְכֹּת֨ הּו ֶאת־ָּב֖רּו� ֶּבן־ֵנֽ א ִיְרְמָי֔ ֶפרד) ַוִּיְקָר֣ יו ַעל־ְמִגַּלת־ֵסֽ ר ֵאָל֖ י ְיֹקָו֛ק ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ל־ִּדְבֵר֧ : 

ית ְיֹקָוֽק ל ָל֖בֹוא ֵּב֥ א אּוַכ֔ ֹ֣ י ָע֔צּור ל ר ֲאִנ֣ הּו ֶאת־ָּב֖רּו� ֵלאֹמ֑  :ה) ַוְיַצֶּו֣ה ִיְרְמָי֔

י ) ְבָּת־ִמִּפ֩י ֶאת־ִּדְבֵר֨ אָת ַבְּמִגָּל֣ה ֲאֶׁשר־ָּכַתֽ ה ְוָקָר֣ ה   ו) ּוָבאָת֣ ַאָּת֡ י ָכל־ְיהּוָד֛ ם ְּבָאְזֵנ֧ ֹום ֑צֹום ְוַג֨ ית ְיֹקָו֖ק ְּבי֣ ם ֵּב֥ ק ְּבָאְזֵנ֥י ָהָע֛ ְיֹקָו֜
ם ם ִּתְקָרֵאֽ ים ֵמָעֵריֶה֖ ה  )ַהָּבִא֥ ֵחָמ֔ י־ָג֤דֹול ָהַא֙ף ְוַהֽ ה ִּכֽ יׁש ִמַּדְרּ֣כֹו ָהָרָע֑ בּו ִא֖ ק ְוָיֻׁש֕ ל ְּתִחָּנָת֙ם ִלְפֵנ֣י ְיֹקָו֔ י ִּתֹּפ֤ ר  ֲאׁשֶ ז) אּוַל֞ ר־ִּדֶּב֥

ה ם ַהֶּזֽ  :ְיֹקָו֖ק ֶאל־ָהָע֥

( י ְיֹקָו֖  ֶפר ִּדְבֵר֥ א ַבֵּס֛ ֹ֥ יא ִלְקר ל ֲאֶׁשר־ִצָּו֖הּו ִיְרְמָי֣הּו ַהָּנִב֑ ה ְּכֹכ֥  ִרָּי֔ ַעׂש ָּברּו֙� ֶּבן־ֵנ֣ ית ְיֹקָוֽק: סח) ַוַּי֗ ק ֵּב֥  

י כ ֶדׁש ַהְּתִׁשיִע֑ ֶרף ַּבֹח֖ ית ַהֹח֔ ֶל� יֹוֵׁש֙ב ֵּב֣ ֶרת ב) ְוַהֶּמ֗ ח ְלָפָנ֥יו ְמֹבָעֽ ְוֶאת־ָהָא֖ : 

( � ֶאל־ָהֵא֖  ר ְוַהְׁשֵל֕ ַער ַהֹּסֵפ֔ ָה֙ ְּבַת֣ ְקָרֶע֙ י ָׁש֣�ׁש ְּדָלתֹו֘ת ְוַאְרָּבָע֒ה ִיֽ י׀ ִּכְק֣רֹוא ְיהּוִד֗ ח ַעד־ֹּת֙ם ָּכל־ כג) ַוְיִה֣ ר ֶאל־ָהָא֑ ׁש ֲאֶׁש֣
ח ר ַעל־ָהָאֽ ׁש ֲאֶׁש֥ ה ַעל־ָהֵא֖  :ַהְּמִגָּל֔

( א פָ  ֹ֣ ֶּלהכד) ְול ים ָהֵאֽ ת ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ים ֵא֥ ְמִע֔ יו ַהֹּׁש֣ ֶל֙� ְוָכל־ֲעָבָד֔ ם ַהֶּמ֙ א ָקְר֖עּו ֶאת־ִּבְגֵדיֶה֑ ֹ֥ ֲח֔דּו ְול : 

ר ָּכַת֥  ים ֲאֶׁש֨ ֶל� ֶאת־ַהְּמִגָּל֙ה ְוֶאת־ַהְּדָבִר֔ ף ַהֶּמ֗ י׀ ְׂשֹר֣ ל־ִיְרְמָי֑הּו ַאֲחֵר֣ י ְדַבר־ְיֹקָו֖ק ֶאֽ רב ָּב֛רּו� מִ כז) ַוְיִה֥ י ִיְרְמָי֖הּו ֵלאֹמֽ ִּפ֥ : 

( ר ָה֗יּו ַעל־ַהְּמִגּלָ  ים ֲאֶׁש֣ אֹׁשִנ֔ ת ָּכל־ַהְּדָבִרי֙ם ָהִר֣ יָה ֵא֤ ב ָעֶל֗ ֶרת ּוְכֹת֣ ף  כח) ׁ֥שּוב ַקח־ְל֖� ְמִגָּל֣ה ַאֶח֑ ר ָׂשַר֖ ה ֲאֶׁש֥ אֹׁשָנ֔ ֙ה ָהִר֣
ה ֶל�־ְיהּוָדֽ ים ֶמֽ  :ְיהֹוָיִק֥

( ר ַמּדכט)  ה ַהּזֹא֙ת ֵלאֹמ֔ ְפָּת ֶאת־ַהְּמִגָּל֤ ָּתה ָׂשַר֜ ר ְיֹקָו֑ק ַא֠ ה ָאַמ֣ ר ֹּכ֖ ֶל�־ְיהּוָד֙ה ּתֹאַמ֔ ים ֶמֽ ר  ְוַעל־ְיהֹוָיִק֤ יָה ֵלאֹמ֗ ְבָּת ָעֶל֜ ּוַע֩ ָּכַת֨
ָּנה ָאָד֥  ית ִמֶּמ֖ את ְוִהְׁשִּב֥ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ֶל�־ָּבֶב֙ל ְוִהְׁשִחי֙ת ֶאת־ָהָא֣ א־ָי֤בֹוא ֶמֽ ֹֽ הּב ם ּוְבֵהָמֽ  

ד ְוִנְבָלת א ָדִו֑ ב ַעל־ִּכֵּס֣ ְהֶיה־ּ֥לֹו יֹוֵׁש֖ ה לֹא־ִיֽ ֶל� ְיהּוָד֔ ק ַעל־ְיֽהֹוָיִקי֙ם ֶמ֣ ר ְיֹקָו֗ ה־ָאַמ֣ ן ֹּכֽ ֹום  ל) ָלֵכ֞ ֶרב ַּבּי֖ ֶכת ַלֹח֥ ְהֶי֣ה ֻמְׁשֶל֔ ֹ֙ו ִּתֽ
ְיָלה  ַרח ַּבָּלֽ  :ְוַלֶּק֥

( יו ְוַעל־ַזְר֛עֹו ְועַ  י ָעָל֧ ה  לא) ּוָפַקְדִּת֨ ת ָּכל־ָהָרָע֛ ה ֵא֧ יׁש ְיהּוָד֗ ם ְוֶאל־ִא֣ ִ֜ י ְירּוָׁשַל ֵליֶהם ְוַעל־ֹיְׁשֵב֨ י ֲע֠ יו ֶאת־ֲעֹוָנ֑ם ְוֵהֵבאִת֣ ל־ֲעָבָד֖
עּו: ס  א ָׁשֵמֽ ֹ֥ ם ְול ְרִּתי ֲאֵליֶה֖  ֲאֶׁשר־ִּדַּב֥

ֶפר  ) י ַהֵּס֔ ת ָּכל־ִּדְבֵר֣ הּו ֵא֚ י ִיְרְמָי֔ יָה֙ ִמִּפ֣ ב ָעֶל֨  ִּיְּתָנּ֘ה ֶאל־ָּב֣רּו� ֶּבן־ֵנִרּיָ הּ֘ו ַהֹּסֵפ֒ר ַוִּיְכֹּת֤ ֶרת ַוֽ ה ַאֶח֗ ח׀ ְמִגָּל֣ הּו ָלַק֣ לב) ְוִיְרְמָי֜
ָּמה:  ס  ים ָּכֵהֽ ים ַרִּב֖ ף ֲעֵליֶה֛ ם  ְּדָבִר֥ ׁש ְו֨עֹוד נֹוַס֧ ה ָּבֵא֑ ֶל�־ְיהּוָד֖ ים ֶמֽ ף ְיהֹוָיִק֥ ר ָׂשַר֛  ֲאֶׁש֥
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 5 ירמיהו פרק נב 

ֲחִמיִׁש֙י ּבֶ ) ֶדׁש ַהֽ א ְנֽבּוַזְרֲאדָ יב) ּוַבֹח֤ ל ָּב֗ ֶל�־ָּבֶב֑ ר ֶמֽ ֶל� ְנבּוַכְדֶראַּצ֣ ה ַלֶּמ֖ ה ָׁשָנ֔ ע־ֶעְׂשֵר֣ יא ְׁשַנ֙ת ְּתַׁשֽ ֶדׁש ִה֗ ֙ן ַרב־ ָעׂ֣שֹור ַלֹח֔
 ם  ל ִּבירּוָׁשָלִֽ ֶל�־ָּבֶב֖ ד ִלְפֵנ֥י ֶמֽ ים ָעַמ֛  ַטָּבִח֔

( ֶל� ְוֵא֨  ית ַהֶּמ֑ ף ֶאת־ֵּבית־ְיֹקָו֖ק ְוֶאת־ֵּב֣ ׁש:  יג) ַוִּיְׂשֹר֥ ף ָּבֵאֽ ית ַהָּג֖דֹול ָׂשַר֥  ם ְוֶאת־ָּכל־ֵּב֥ י ְירּוָׁשַלִ֛ ת ָּכל־ָּבֵּת֧  

 6 מלכים ב פרק כה

לֶ  ר ֶמֽ ֶל� ְנֻבַכְדֶנאַּצ֣ ה ַלֶּמ֖ ה ָׁשָנ֔ ע־ֶעְׂשֵר֣ יא ְׁשַנ֙ת ְּתַׁשֽ ֶדׁש ִה֗ ה ַלֹח֔ ֲחִמיִׁש֙י ְּבִׁשְבָע֣ ֶדׁש ַהֽ א ח) ּוַבֹח֤ ל ָּב֞ ן ַרב־ �־ָּבֶב֑ ְנבּוַזְרֲאָד֧
 ם ל ְירּוָׁשָלִֽ ֶל�־ָּבֶב֖ ֶבד ֶמֽ ים ֶע֥  :ַטָּבִח֛

( ית ָּג֖דֹול ָׂשַר֥   ם ְוֶאת־ָּכל־ֵּב֥ י ְירּוָׁשַלִ֛ ת ָּכל־ָּבֵת֧ ֶל� ְוֵא֨ ית ַהֶּמ֑ ף ֶאת־ֵּבית־ְיֹקָו֖ק ְוֶאת־ֵּב֣ ׁשט) ַוִּיְׂשֹר֥    ף ָּבֵאֽ

 7 איכה פרק א 

ס: ס  ה ָלַמֽ ִת֙י ַּבְּמִדי֔נֹות ָהְיָת֖ ם ָׂשָר֙ ִתי ַבּגֹוִי֗ ה  ְּכַאְלָמָנ֑ה      ַרָּב֣ ם ָהְיָת֖ ִתי ָע֔ ד ָהִעי֙ר ַרָּב֣ ה ָבָד֗  א) אֵ יָכ֣ה׀ ָיְׁשָב֣

ים: ס ) ּה ְלֹאְיִבֽ יּו ָל֖ ּה ָה֥ ְגדּו ָב֔ יָה֙ ָּב֣ יָה     ָּכל־ֵרֶע֙ ם ִמָּכל־ֹאֲהֶב֑ ּה ְמַנֵח֖ ין־ָל֥ ּה ֵאֽ ֱחָי֔ ל ֶלֽ ְיָלה ְוִדְמָעָתּ֙ה ַע֣ ה ַּבַּל֗  ב)  ָּב֨כֹו  ִתְבֶּכ֜

ים: ס ) ין ַהְּמָצִרֽ יָה ִהִּׂשי֖גּוָה ֵּב֥ ה ָמ֑נֹוחַ       ָּכל־ֹרְדֶפ֥ א ָמְצָא֖ ֹ֥ ם ל ה ַבּגֹוִי֔ יא ָיְׁשָב֣ ה ִה֚ ב ֲעֹבָד֔ ִנ֙י ּוֵמֹר֣ ה ֵמֹע֨ ה ְיהּוָד֤  ג) ּגָֽ ְלָת֨

ּה: ס ) יא ַמר־ָלֽ יָה ּנּו֖גֹות ְוִה֥ ים       ְּבתּו�ֶת֥ ין ֹּכֲהֶנ֖יָה ֶנֱאָנִח֑ יָה֙ ֽׁשֹוֵמִמ֔ ד ָּכל־ְׁשָעֶר֙ י מֹוֵע֔  ד) ּדַ ְרכֵ֨ י ִצּ֜יֹון ֲאֵב֗לֹות ִמְּבִל֙י ָּבֵא֣

ר: ס ) י ִלְפֵני־ָצֽ יָה ָהְל֥כּו ְׁשִב֖ יָה       עֹוָלֶל֛ ל ֹרב־ְּפָׁשֶע֑ י־ְיֹקָו֥ק הֹוָגּ֖ה ַע֣ יָה ָׁש֔לּו ִּכֽ יָה ְלרֹאׁ֙ש ֹאיְ ֶב֣  ה)  הָ ֨יּו ָצֶר֤

( ּהוַ ו)  ֹון ָּכל־ֲהָדָר֑ א מן־בת־ִמַּבת־ִצּי֖ ַח ִלְפֵנ֥י רֹו      ֵּיֵצ֥ ה ַוֵּיְל֥כּו ְבלֹא־ֹכ֖ יָה ְּכַאָּיִלי֙ם לֹא־ָמְצ֣אּו ִמְרֶע֔ ּו ָׂשֶר֗ ף: ס ָהי֣ ֵדֽ  

( ּה ְּביַ זָ  ז) ל ַעָּמ֣ ֶדם ִּבְנֹפ֧ יֵמי ֶק֑ ּו ִמ֣ ר ָהי֖ יָה ֲאֶׁש֥ ל ַמֲחֻמֶד֔ יָה ֹּכ֚ י ָעְנָיּ֙ה ּוְמרּוֶד֔ ם ְיֵמ֤ ִ֗ ה ְירּוָׁשַל ים  ְֽכָר֣ ּה ָר֣אּוָה ָצִר֔ ין עֹוֵז֙ר ָל֔ ר ְוֵא֤ ד־ָצ֗
ָה: ס  ל ִמְׁשַּבֶּתֽ  ָׂשֲח֖קּו ַע֥

( ם עַ חֵ ח)   ִ֔ ְטָא֙ה ְי֣רּוָׁשַל ה ָהָיָ֑תהְ֤טא ָחֽ ן ְלִניָד֣ ָׁשב ָאֽחֹור: ס      ל־ֵּכ֖ ה ַוָּת֥ יא ֶנֶאְנָח֖ ּה ַּגם־ִה֥ יָה ִהִּזי֙לּוָה֙ ִּכי־ָר֣אּו ֶעְרָוָת֔ ל־ְמַכְּבֶד֤ ָּכֽ  

( ים טֻ   ט) ֶרד ְּפָלִא֔ ּה ַוֵּת֣ ְכָר֙ה ַאֲחִריָת֔ א ָזֽ ֹ֤ יָה ל ּה ְּבׁשּוֶל֗ ּה ְמָאָת֣ ם ָל֑ ין ְמַנֵח֖ ה        ֵא֥ יל אֹוֵיֽב: ס ְרֵא֤ י ִהְגִּד֖ י ִּכ֥ ְיֹקָו֙ק ֶאת־ָעְנִי֔  

( יָה יָ י)  ל ָּכל־ַמֲחַמֶּד֑ ר ַע֖ ַרׂש ָצ֔ �: ס        דֹ֙ו ָּפ֣ ל ָלֽ אּו ַבָּקָה֖ יָתה לֹא־ָיֹב֥ ר ִצִּו֔ ּה ֲאֶׁש֣ אּו ִמְקָּדָׁש֔ ה גֹוִי֙ם ָּב֣ י־ָרֲאָת֤ ִּכֽ  

( ֶחם ָנְת ּכָ יא)  ים ֶל֔ ּה ֶנֱאָנִחי֙ם ְמַבְקִׁש֣ יב ָנֶ֑פׁש  ל־ַעָּמ֤ ֶכל ְלָהִׁש֣ ם ְּבֹא֖ יִתי       ֧נּו מחמודיהם ַמֲחַמֵּדיֶה֛ י ָהִי֖ יָטה ִּכ֥ ַהִּב֔ ה ְיֹקָו֙ק ְוֽ ְרֵא֤
ה: ס   זֹוֵלָלֽ

( י ל֣ יב)  ל ִל֑ ר עֹוַל֖ י ֲאֶׁש֥ יטּו ּוְר֗אּו ִאם־ֵיׁ֤ש ַמְכאֹו֙ב ְּכַמְכֹאִב֔ ְבֵרי ֶדֶר֒� ַהִּב֣ ֹום ֲח֥רֹון ַאּֽפֹו: ס ֲאֶׁש֙ר הֹוגָ֣      ֹוא ֲאֵליֶכ֘ם ָּכל־ֹע֣ ק ְּבי֖ ה ְיֹקָו֔  

( ָּנהִמ יג)  י ַוִּיְרֶּד֑ ׁש ְּבַעְצֹמַת֖ ַלח־ֵא֥ ֹום ָּדָוֽה: ס       ָּמ֛רֹום ָׁשֽ ה ָּכל־ַהּי֖ ֵמָמ֔ ִנ֙י ֹׁשֽ ִני ָא֔חֹור ְנָתַנ֙ ֶׁשת ְלַרְגַל֙י ֱהִׁשיַב֣ ׂש ֶר֤ ָּפַר֨  

( ְרג֛ נִ יד)  י ְּבָי֗דֹו ִיְׂשָּת֥ ל ְּפָׁשַע֨ י  ְׂשַק֩ד ֹע֨ יל ֹּכִח֑ י ִהְכִׁש֣ י לֹא־אּוַכ֥ל ֽקּום: ס     ּו ָע֥לּו ַעל־ַצָּואִר֖ י ִּביֵד֖ ְנָתַנִ֣ני ֲאֹדָנ֔  

( י סִ טו)  א ָעַל֛ י ָקָר֥ י׀ ֲאֹדָנ֙י ְּבִקְרִּב֔ ה ָכל־ַאִּביַר֤ י   ָּל֨ ר ַּבחּוָר֑ ד ִלְׁשֹּב֣ ה: ס        מֹוֵע֖ י ִלְבתּוַל֖ת ַּבת־ ְיהּוָדֽ � ֲאֹדָנ֔ ת ָּדַר֣ ַּג֚  

( יט יב ַנְפִׁש֑ ם ֵמִׁש֣ ִּני ְמַנֵח֖ ק ִמֶּמ֛ י־ָרַח֥ ִים ִּכֽ ְרָדה ַּמ֔ י׀ ֵעיִנ֙י ֹי֣ ה ֵעיִנ֤ י בֹוִכָּי֗ ֶּלה׀ ֲאִנ֣ ר        ז) ַעל־ֵא֣ י ָגַב֖ ים ִּכ֥ ּו ָבַנ֙י ֽׁשֹוֵמִמ֔ ָהי֤
ס אֹוֵיֽב:   

( יהָ ּפֵֽ יז)  ה ִצּ֜יֹון ְּבָיֶד֗ ּה  ְרָׂש֨ ין ְמַנֵח֙ם ָל֔ יוִצָּו֧ה ְיֹקָו֛ק ְלַיעֲ ֵא֤ יו ָצָר֑ ב ְסִביָב֣ ם: ס      ֹק֖ ה ֵּביֵניֶהֽ  ם ְלִנָּד֖ ה ְירּוָׁשַלִ֛ ָהְיָת֧  

( יִתי יח)  יהּו ָמִר֑ י ִפ֣ יק ֛הּוא ְיֹקָו֖ק ִּכ֣ ִבי: ס     ַצִּד֥ י ָהְל֥כּו ַבֶּׁשֽ י ּוַבחּוַר֖ י ְּבתּו�ַת֥ ים ּוְראּ֙ו ַמְכֹאִב֔ ַעִּמ֗ ִׁשְמעּו־ָנ֣א ָכל־עמים ָהֽ  
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( יר ָּגָו֑עּו  יט)  י ָּבִע֣ י ּוְזֵקַנ֖ ָּמה ִרּ֔מּוִני ֹּכֲהַנ֥ ְמַאֲהַב֙י ֵה֣ אִתי ַלֽ ם: ס       ָקָר֤ יבּו ֶאת־ַנְפָׁשֽ מֹו ְוָיִׁש֖ ֶכ֙ל ָל֔ י־ִבְקׁ֥שּו ֹא֨ ִּכֽ  

( יִת  כ) י ָמ֖רֹו ָמִר֑ י ִּכ֥ � ִלִּב֙י ְּבִקְרִּב֔ רּו ֶנְהַּפ֤ י ֳחַמְרָמ֔ י־ַצר־ִל֙י ֵמַע֣ ה ְיֹקָו֤ק ִּכֽ ֶות: ס     י ְרֵא֨ ִית ַּכָּמֽ ֶרב ַּבַּב֥ ִמ֥חּוץ ִׁשְּכָלה־ֶח֖  

( ִניׁשָ כא)   ה ָא֗ י ֶנֱאָנָח֣ י  ְמ֞עּו ִּכ֧ ין ְמַנֵח֙ם ִל֔ יָת   ֵא֤ ה ָעִׂש֑ י ַאָּת֖ ׂשּו ִּכ֥ ָעִת֙י ָׂש֔ י ָׁשְמ֤עּו ָרֽ ְיַב֜ ּו ָכֽמֹוִני: ס    ָּכל־ֹא֨ ְהי֥ אָת ְוִיֽ אָת יֹום־ ָקָר֖ ֵהֵב֥  

( א ָכל־ָרָעָת֤ כב י ) ָּתבֹ֨ ל ָּכל־ְּפָׁשָע֑ י ַע֣ ְלָּת ִל֖ ר עֹוַל֛ מֹו ַּכֲאֶׁש֥ ל ָל֔ י֙� ְועֹוֵל֣ י     ם ְלָפֶנ֙ י ַדָּוֽ י ְוִלִּב֥ י־ַרּ֥בֹות ַאְנֹחַת֖ : פ ִּכֽ  

 רש"י איכה פרק   8

יו"ד יתירה כמו רבת עם שהיתה עמה רב יש מדרשי אגדה הרבה ואני    -רבתי עם        גלמוד מיושביה  -  בדדא   
ולא אלמנה ממש אלא כאשה שהלך בעלה למדינת הים   -היתה כאלמנה      לפרש לשון המקרא כמשמעו באתי 

 :ודעתו לחזור אצלה 

 ( שתי בכיות על שתי חורבנין -בכו תבכה  ב) : 

שהמקדש נשרף בלילה דאמר מר לעת ערב הציתו בו את האור, דבר אחר בלילה לילה של בכיית מרגלים    -  בלילה
ם, דבר אחר בלילה שכל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה עמובתשעה באב גרמה לה : 

גבולים של שדה וכרם ומדרש אגדה בין שבעה עשר   -המצרים   מתוך שהיא בוכה תמיד - ודמעתה על לחיה 
 :בתמוז לתשעה באב

( עולי רגלים  -באי מועד  ד)  : 

לאותם שמראים עצמם כאוהבים  - קראתי למאהבי  ט) : 

כגון בני ישמעאל שהיו יוצאים לקראת הגולים כשהיו השבאים מוליכים אותם דרך עליהם ומראים את   -המה רמוני 
עצמם כאילו מרחמים עליהם והיו מוציאים להם מיני מלוחים נודות נפוחים כסבורים שהוא יין ואוכלים וצמאים  

ניו היתה הרוח נכנסת במעיו והוא מת והוא שאמר הכתוב (ישעיה כא) ביער  ורוצים לשתות וכשמתיר הנוד בשי
 :בערב תלינו וגו' (שם /ישעיהו כ"א/) לקראת צמא התיו מים יושבי ארץ תימא בלחמו קדמו נודד 

אתה גרמת לי שהם שונאים אותי שהבדלתני ממאכלם וממשתיהם ומהתחתן בם אם    -כי אתה עשית   כא)
ים עלי ועל בני בנותיהם נתחתנתי בהם היו מרחמ : 

ברעה  –ויהיו כמוני     הלואי והבאת עליהם יום המועד שקראת עלי  - הבאת יום קראת   

 

 איכה פרק ג 9 

ֶבט ֶעְבָרֽתֹו) י ְּבֵׁש֖ ה ֳעִנ֔ ֶב֙ר ָרָא֣ י ַהֶּג֙ ֶׁש� ְולֹא־ֽאֹור ):א) ֲאִנ֤ � ֹח֥ ג ַוֹּיַל֖ י ָנַה֛ �):ב) אֹוִת֥ ב ַיֲהֹפ֥ י ָיֻׁש֛ � ִּב֥ ֹום: ס  ג) ַא֣  ָי֖דֹו ָּכל־ַהּיֽ

י) ר ַעְצמֹוָתֽ י ִׁשַּב֖ ה ְבָׂשִר֙י ְועֹוִר֔ ה):ד) ִּבָּל֤ אׁש ּוְתָלָאֽ ֹ֥ ף ר י ַוַּיַּק֖ ם: ס):ה) ָּבָנ֥ה ָעַל֛ י עֹוָלֽ ִני ְּכֵמֵת֥ ים הֹוִׁשיַב֖  :ו) ְּבַמֲחַׁשִּכ֥

 

  קינה אוי מה היה לנו /איכה פרק ה10 

ר ְיֹקָו֙ק  נוא) ְזֹכ֤ ה ֶאת־ֶחְרָּפֵתֽ יָטה ּוְרֵא֥ נּו הביט ַהִּב֖ ָיה ָל֔ ה־ָה֣ אוי מה  היה לנּו  ֶמֽ : 

אמהל  ים) ינּו ְלָנְכִרֽ ים ָּבֵּת֖ ֶהְפָכ֣ה ְלָזִר֔ נּ֙ו ֶנֽ  :ב) ַנֲחָלֵת֙

ינּו ְּכַאְלָמֽנֹות) אמותינו מקוננות בחודש אב אמהל ב ִאֹּמֵת֖ ין ָא֔ ינּ֙ו אין ְוֵא֣ ים ָהִי֙  :ג) ְיתֹוִמ֤

אּו)כי נסוך המים בזינו אמהל יר ָיֹבֽ ינּו ִּבְמִח֥ ינּו ֵעֵצ֖ ֶסף ָׁשִת֔ ינּ֙ו ְּבֶכ֣  :ד) ֵמיֵמ֙
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ח־לָֽ נּו)כי שנאת חינם רדפנו  אמהל א ֽהּוַנֽ ְענּו לא ְולֹ֥ ְפנּו ָיַג֖ נּ֙ו ִנְרָּד֔ ל ַצָּואֵר֙  :ה) ַע֤

ֶחם) ואשור צדנו כציד  אמהל ַעֽ ָלֽ ד ַאּׁ֖שּור ִלְׂשֹּב֥ ּנּו ָי֔ ִי֙ם ָנַת֣  :ו) ִמְצַר֙

ְלנּו) ואנחנו סובלים את עוונם אמהל ם ָסָבֽ ם אנחנו ַוֲאַנְ֖חנּו ֲעֹוֹנֵתיֶה֥ ְטאּ֙ו אינם ְוֵאיָנ֔ ינּו ָחֽ  :ז) ֲאֹבֵת֤

ם) כי שילוח עבדים בטלנו  אמהל ין ִמָּיָדֽ ק ֵא֥ נּו ֹּפֵר֖ ְׁשלּו ָב֔  :ח) ֲעָבִדי֙ם ָמ֣

ר) כי קפצנו מעני ידנו אמהל ֶרב ַהִּמְדָּבֽ י ֶח֥ נּו ִמְּפֵנ֖ יא ַלְחֵמ֔ נּ֙ו ָנִב֣  :ט) ְּבַנְפֵׁש֙

ב) כי כבודם בקלון המירו אמהל י ַזְלֲע֥פֹות ָרָעֽ רּו ִמְּפֵנ֖ נּ֙ו ְּכַתּ֣נּור ִנְכָמ֔  :י) עֹוֵר֙

ה) כי איש את אשת רעהו טמאו וזינו אמהל י ְיהּוָדֽ ֹון ִעּ֔נּו ּבְ ֻת֖�ת ְּבָעֵר֥  :יא) ָנִׁשי֙ם ְּבִצּי֣

רּו) כי גזלת העני חמסו וגזלו אמהל א ֶנְהָּדֽ ֹ֥ ים ל י ְזֵקִנ֖ ם ִנְת֔לּו ְּפֵנ֥  :יב) ָׂשִרי֙ם ְּבָיָד֣

לּו) כי בבית זונה נמצאו אמהל ץ ָּכָׁשֽ ים ָּבֵע֥ אּו ּוְנָעִר֖  :יג) ַּבחּוִרי֙ם ְט֣חֹון ָנָׂש֔

ם) כי משפט יתום ואלמנה עותו אמהל ים ִמְּנִגיָנָתֽ תּו ַּבחּוִר֖ ַער ָׁשָב֔  :יד) ְזֵקִני֙ם ִמַּׁש֣

נּו) כי נבטלו עולי רגלינו אמהל ֶבל ְמֹחֵלֽ � ְלֵא֖ נּו ֶנְהַּפ֥  :טו) ָׁשַב֙ת ְמׂ֣שֹוׂש ִלֵּב֔

אנּו) כי נשרף בית מקדשינו אמהל י ָחָטֽ נּו ִּכ֥ א ָל֖ נּו ֽאֹוי־ָנ֥ ֶרת רֹאֵׁש֔ ְפָל֙ה ֲעֶט֣  :טז) ָנֽ

ינּו) כי נטל כבוד בית מאוינו אמהל ֶּלה ָחְׁש֥כּו ֵעיֵנֽ נּו ַעל־ֵא֖ ה ָהָי֤ה ָדֶו֙ה ִלֵּב֔  :יז) ַעל־ֶז֗

ים ִהְּלכּו־ֽבֹו: פ) כי ניתן עליו שיקוץ משומם ם ׁשּוָעִל֖ ל ַהר־ִצּיֹו֙ן ֶׁשָּׁשֵמ֔  יח) ַע֤

ר ָוֽדֹור) ב ִּכְסֲא֖� ְלֹד֥ ם ֵּתֵׁש֔ ה ְיֹקָו֙ק ְלעֹוָל֣  :יט) ַאָּת֤

ים) ֶר� ָיִמֽ נּו ְלֹא֥ ַעְזֵב֖ נּו ַּתֽ ַצ֙ח ִּתְׁשָּכֵח֔ ָּמה ָלֶנ֙  :כ) ָל֤

( ינּו ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ י֙� ונשוב ְוֽ נּו ְיֹקָו֤ק׀ ֵאֶל֨ ֶדםכא) ֲהִׁשיֵב֨  : ְּכֶקֽ

ד) ינּו ַעד־ְמֹאֽ ְפָּת ָעֵל֖ נּו ָקַצ֥ ס ְמַאְסָּת֔ י ִאם־ָמֹא֣  :כב) ִּכ֚

ֶדם ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ י֙� ונשוב ְוֽ נּו ְיֹקָו֤ק׀ ֵאֶל֨  כא) ֲהִׁשיֵב֨

11 Rav Yosef Dov Soloveitchik z”l—The Rav 

 “One could ask what right we have to pose such a question to the Al-mighty. Normally, the halacha 
does not permit us to ask this type of question; rather it prescribes that we unquestioningly accept 
the judgment of G-d. We are guided by the concept that a person is required to bless G-d for bad 
times, for tragedy and misfortune, just as he blesses G-d for good times (Berakhot 54a). When 
confronted with tragedy, we do not argue with G-d; rather we say, ‘Blessed is the true Judge.’ We do 
not understand misfortune … we have no right to expect that we will understand” (The Koren 
Mesoret HaRav Kinot, page 220). 

 “The case of kinot on Tisha B’Av, however, is an exception to the general rule. We are permitted to 
ask eicha, because we are following the precedent of Jeremiah the Prophet who posed the 
question eicha in the book of Lamentations. And Jeremiah posed this question only because he was 
given a heter, special permission, by G-d Himself...Thus, Rabbi Elazar HaKalir is permitted to address 
the question eicha to G-d, only because that question was already posed to G-d by Jeremiah in 
Lamentations.” 
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In his posthumous work, The L-rd is Righteous in All His Ways: Reflections on the Tisha B’Av Kinot, Rav 
Soloveitchik offers a different, yet complementary, response to his query, “What right [do] we have to 
pose such a question [eicha] to the Almighty?” 

“The relationship between Hakadosh Baruch Hu and Yisrael is all-embracing, all-inclusive, endless, and 
without limitation. There is an absolute relationship of love between the Jew and Hakadosh Baruch 
Hu. Nothing can spoil it, nothing can cool it off, nothing can change it. And if it is between the Jew and 
Hakadosh Baruch Hu, it is certainly between Knesset Yisrael [the transhistorical corporate entity of 
the Jewish people] and Hakadosh Baruch Hu.” 

On Tisha B’Av, the saddest day of the year, we rely on the “absolute relationship of love between the 
Jew and Hakadosh Baruch Hu,” that is “all-embracing, all-inclusive, endless, and without limitation.” 

 


