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 ה'התשע אב                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                        מגילת איכה

       (יעקב מדן ופרופ יהודה איזנברגשל הרב  ים)על פי שיעור דבריםפרשת ל

 

 :מסכת סופרים פרק י"ד .1
איכה ובמגילת אסתר, צריך ברות ובשיר השירים, ב"

  " לומר על מקרא מגילה

  : מסכת סופרים, פרק יח .2
יש שקורין ספר קינות בערב, ויש מאחרין עד הבוקר, "

לאחר קריאת תורה. שלאחר קריאת תורה עומד החזן 
וראשו מתפלש באפר, ובגדיו מפולשין, וקורא בבכיה 

 מוטב. ואם לאו, נותנו למי - וביללה. אם יודע לתרגמו
ומתרגם, לפי שיבינו בו שאר העם  ,שיודע לתרגם בטוב

והנשים ותינוקות, שנשים חייבות לשמוע קריאת ספר 
 ".כאנשים

 הברכה על קריאת מגילת איכה:  .3
 "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על קריאת מגילה". 

 מסכת סופרים:  .4
 "והקורא בתשעה באב אומר ברוך דיין האמת". 

 :ים אלהמתוארים מנהג" בספר "כלבו .5
יש מקומות חולקין בקריאתו. )יש מקומות בהם "

כי יש מקומות שקורין  (מנהגים חלוקים בקריאת איכה
אותו כל הקהל, ויש מקומות שאין קורין אותו כי אם 
החזן לבד, וכל הציבור שותקין, ומכבין כל הנרות. 
ואצלנו מנהג לקרוא כל אחד ואחד, ואחרי כן מכבין כל 

תח שליח צבור קינות, לעגם הנפשות הנרות, ואחר כך פו
 "ולשבור הלבבות

 :הות מימוניות", בסוף הלכות תעניתב"הג .6
 -אוי , הביטה וראה את חרפתנו  -זכור ה' מה היה לנו "

 אוי מה היה לנו
אוי, בתינו לנכרים, אוי מה היה  -נחלתנו נהפכה לזרים 

 לנו
 אוי, אימותנו כאלמנות, אוי מה - יתומים היינו ואין אב

 "היה לנו
 
 

  :ירמיהו ל"ו .7
ן א ִקים בֶּ ְרִבִעית ִליהֹויָּׁ ה הָּׁ נָּׁ ה -ַוְיִהי ַבשָּׁ ְך ְיהּודָּׁ לֶּ יֹאִשיָּׁהּו מֶּ

ל ה אֶּ ר ַהזֶּ בָּׁ יָּׁה ַהדָּׁ ה ֵלאֹמר-הָּׁ ְלָך -ַקח ב  .ִיְרְמיָּׁהּו ֵמֵאת ְיהוָּׁ
ל-ְמִגַלת יהָּׁ ֵאת כָּׁ ַתְבתָּׁ ֵאלֶּ ר ְוכָּׁ ר-ֵספֶּ ִרים ֲאשֶּ ִדַבְרִתי -ַהְדבָּׁ

י ֵאל ְוַעל-ָך ַעלֵאלֶּ ה ְוַעל-ִיְשרָּׁ ל-ְיהּודָּׁ ַהּגֹוִים ִמיֹום ִדַבְרִתי -כָּׁ

ה יָך ִמיֵמי יֹאִשיָּׁהּו ְוַעד ַהיֹום ַהזֶּ אּוַלי ִיְשְמעּו ֵבית  ג  .ֵאלֶּ
ל ה ֵאת כָּׁ ם ְלַמַען -ְיהּודָּׁ הֶּ ֹנִכי ֹחֵשב ַלֲעשֹות לָּׁ ר אָּׁ ה ֲאשֶּ עָּׁ רָּׁ הָּׁ

רָּׁ  ַלְחִתי ַלֲעויָּׁשּובּו ִאיש ִמַדְרכֹו הָּׁ ה ְוסָּׁ ם.עָּׁ אתָּׁ ם ּוְלַחטָּׁ    ֹנָּׁ
ת ד א ִיְרְמיָּׁהּו אֶּ ן-ַוִיְקרָּׁ רּוְך בֶּ רּוְך ִמִפי -בָּׁ ֵנִריָּׁה ַוִיְכֹתב בָּׁ

ל ר-ִיְרְמיָּׁהּו ֵאת כָּׁ ה ֲאשֶּ יו ַעל-ִדְבֵרי ְיהוָּׁ ר ֵאלָּׁ -ְמִגַלת-ִדבֶּ

ר ת ה  .ֵספֶּ ה ִיְרְמיָּׁהּו אֶּ רּוְך ֵלאֹמר-ַוְיַצּוֶּ צּור לֹא  ֲאִני  בָּׁ עָּׁ

ה בֹוא ֵבית ְיהוָּׁ ה  ו  .אּוַכל לָּׁ אתָּׁ ַבְמִגלָּׁ רָּׁ ה ְוקָּׁ אתָּׁ ַאתָּׁ ּובָּׁ
ר ַתְבתָּׁ -ֲאשֶּ ת-כָּׁ ה -ִמִפי אֶּ ם ֵבית ְיהוָּׁ עָּׁ ְזֵני הָּׁ ה ְבאָּׁ ִדְבֵרי ְיהוָּׁ

ל ְזֵני כָּׁ ם -ְביֹום צֹום ְוַגם ְבאָּׁ ֵריהֶּ ִאים ֵמעָּׁ ה ַהבָּׁ ְיהּודָּׁ

ֵאם בּו ִאיש אּוַלי ִתֹפל ְתִחנָּׁ  ז  .ִתְקרָּׁ ה ְויָּׁשֻׁ ם ִלְפֵני ְיהוָּׁ תָּׁ
ה עָּׁ רָּׁ ר-ִכי  ִמַדְרכֹו הָּׁ ה ֲאשֶּ ַאף ְוַהֵחמָּׁ דֹול הָּׁ ל-גָּׁ ה אֶּ ר ְיהוָּׁ -ִדבֶּ

ה ם ַהזֶּ עָּׁ ן ח  .הָּׁ רּוְך בֶּ ר-ַוַיַעש בָּׁ הּו -ֵנִריָּׁה ְכֹכל ֲאשֶּ ִצּוָּׁ

ה ה ֵבית ְיהוָּׁ ר ִדְבֵרי ְיהוָּׁ ִביא ִלְקרֹא ַבֵספֶּ   .ִיְרְמיָּׁהּו ַהנָּׁ
ן ט ה ַהֲחִמִשית ִליהֹויִָּׁקים בֶּ נָּׁ ְך-ַוְיִהי ַבשָּׁ לֶּ -יֹאִשיָּׁהּו מֶּ

ל ה כָּׁ ְראּו צֹום ִלְפֵני ְיהוָּׁ ש ַהְתִשִעי קָּׁ ה ַבֹחדֶּ ם -ְיהּודָּׁ עָּׁ הָּׁ

ל ִם ְוכָּׁ לָּׁ ִם-ִבירּושָּׁ לָּׁ ה ִבירּושָּׁ ֵרי ְיהּודָּׁ ִאים ֵמעָּׁ ם ַהבָּׁ עָּׁ  י  .הָּׁ
ת ר אֶּ רּוְך ַבֵספֶּ א בָּׁ ה ְבִלְשַכת ִדְבֵרי יִ -ַוִיְקרָּׁ ְרְמיָּׁהּו ֵבית ְיהוָּׁ

ן ַתח ַשַער ֵבית-ְּגַמְריָּׁהּו בֶּ ְליֹון פֶּ עֶּ ֵצר הָּׁ חָּׁ ן ַהֹסֵפר בֶּ פָּׁ -שָּׁ

ל ְזֵני כָּׁ ש ְבאָּׁ דָּׁ חָּׁ ה הֶּ ם-ְיהוָּׁ עָּׁ ן יא  .הָּׁ ְיהּו בֶּ -ַוִיְשַמע ִמכָּׁ

ן ת-ְּגַמְריָּׁהּו בֶּ ן אֶּ פָּׁ ל-שָּׁ ר-כָּׁ ה ֵמַעל ַהֵספֶּ ד  יב  .ִדְבֵרי ְיהוָּׁ ַוֵירֶּ
ְך ַעל-ֵבית לֶּ ל-ִלְשַכת ַהֹסֵפר ְוִהֵנה-ַהמֶּ ם כָּׁ ִרים -שָּׁ ַהשָּׁ

ן  יֹוְשִבים יָּׁהּו בֶּ ע ַהֹסֵפר ּוְדלָּׁ מָּׁ ן-ֱאִלישָּׁ ן בֶּ תָּׁ ְלנָּׁ -ְשַמְעיָּׁהּו ְואֶּ
ן ן-ַעְכבֹור ּוְגַמְריָּׁהּו בֶּ ן ְוִצְדִקיָּׁהּו בֶּ פָּׁ ל-שָּׁ -ֲחַנְניָּׁהּו ְוכָּׁ

ִרים ם ִמכָּׁ  יג  .ַהשָּׁ הֶּ לַוַיֵּגד לָּׁ ֵמַע -ְיהּו ֵאת כָּׁ ר שָּׁ ִרים ֲאשֶּ ַהְדבָּׁ

ם עָּׁ ְזֵני הָּׁ ר ְבאָּׁ רּוְך ַבֵספֶּ ל יד  .ִבְקרֹא בָּׁ ִרים -ַוִיְשְלחּו כָּׁ ַהשָּׁ
ל ת-אֶּ רּוְך אֶּ ן-בָּׁ ן-ְיהּוִדי בֶּ ן-ְנַתְניָּׁהּו בֶּ ְמיָּׁהּו בֶּ לֶּ כּוִשי -שֶּ
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נָּׁ  חֶּ ם קָּׁ עָּׁ ְזֵני הָּׁ ּה ְבאָּׁ אתָּׁ בָּׁ רָּׁ ר קָּׁ ה ֲאשֶּ ְדָך ֵלאֹמר ַהְמִגלָּׁ ה ְביָּׁ

ן רּוְך בֶּ ֵלְך ַוִיַקח בָּׁ ת-וָּׁ ם-ֵנִריָּׁהּו אֶּ ה ְביָּׁדֹו ַויָּׁבֹא ֲאֵליהֶּ   .ַהְמִגלָּׁ

רּוְך  טו א בָּׁ ְזֵנינּו ַוִיְקרָּׁ ה ְבאָּׁ נָּׁ אֶּ א ּוְקרָּׁ יו ֵשב נָּׁ ַויֹאְמרּו ֵאלָּׁ

ם ְזֵניהֶּ ת טז  .ְבאָּׁ ם אֶּ ְמעָּׁ ל-ַוְיִהי ְכשָּׁ ֲחדּו ִאיש -כָּׁ ִרים פָּׁ ַהְדבָּׁ
ל ל-אֶּ ל-ֵרֵעהּו ַויֹאְמרּו אֶּ ְך ֵאת כָּׁ לֶּ רּוְך ַהֵּגיד ַנִּגיד ַלמֶּ -בָּׁ

ה ֵאלֶּ ִרים הָּׁ ת יז  .ַהְדבָּׁ ֲאלּו ֵלאֹמר-ְואֶּ רּוְך שָּׁ ד  בָּׁ נּו -ַהּגֶּ א לָּׁ נָּׁ

ת ַתְבתָּׁ אֶּ ל-ֵאיְך כָּׁ ה ִמִפיו-כָּׁ ֵאלֶּ ִרים הָּׁ ם  יח  .ַהְדבָּׁ הֶּ ר לָּׁ ַויֹאמֶּ
א ֵאַלי ֵאת כָּׁ  רּוְך ִמִפיו ִיְקרָּׁ ה ַוֲאִני ֹכֵתב -לבָּׁ ֵאלֶּ ִרים הָּׁ ַהְדבָּׁ

ר ַבְדיֹו-ַעל   .ַהֵספֶּ
ל יט ִרים אֶּ ה ְוִיְרְמיָּׁהּו -ַויֹאְמרּו ַהשָּׁ ֵתר ַאתָּׁ רּוְך ֵלְך ִהסָּׁ בָּׁ

ם-ְוִאיש ַאל ל כ  .ֵיַדע ֵאיֹפה ַאתֶּ ה -ַויָֹּׁבאּו אֶּ ֵצרָּׁ ְך חָּׁ לֶּ ַהמֶּ
ת ה ִהְפִקדּו ְבִלְשַכת ֱאִלישָּׁ -ְואֶּ ע ַהֹסֵפר ַוַיִּגידּו ַהְמִגלָּׁ מָּׁ

ל ְך ֵאת כָּׁ לֶּ ְזֵני ַהמֶּ ִרים-ְבאָּׁ ת כא  .ַהְדבָּׁ ְך אֶּ לֶּ -ַוִיְשַלח ַהמֶּ
ת ַקַחת אֶּ ע ַהֹסֵפר -ְיהּוִדי לָּׁ מָּׁ הָּׁ ִמִלְשַכת ֱאִלישָּׁ חֶּ ה ַוִיקָּׁ ַהְמִגלָּׁ

הָּׁ ְיהּו אֶּ לַוִיְקרָּׁ ְזֵני כָּׁ ְך ּוְבאָּׁ לֶּ ְזֵני ַהמֶּ ֹעְמִדים -ִדי ְבאָּׁ ִרים הָּׁ ַהשָּׁ

ְך לֶּ ש ַהְתִשיִעי  כב  .ֵמַעל ַהמֶּ ף ַבֹחדֶּ ְך יֹוֵשב ֵבית ַהֹחרֶּ לֶּ ְוַהמֶּ

ת ת-ְואֶּ רֶּ יו ְמֹבעָּׁ נָּׁ ח ְלפָּׁ אָּׁ ֹלש  כג  .הָּׁ ַוְיִהי ִכְקרֹוא ְיהּוִדי שָּׁ
הָּׁ ְבַתַער עֶּ ה ִיְקרָּׁ עָּׁ תֹות ְוַאְרבָּׁ ל ְדלָּׁ ֵאש -ַהֹסֵפר ְוַהְשֵלְך אֶּ הָּׁ

ל ר אֶּ ח-ֲאשֶּ אָּׁ ל-ַעד  הָּׁ ה ַעל-ֹתם כָּׁ ר ַעל-ַהְמִגלָּׁ ֵאש ֲאשֶּ -הָּׁ

ח אָּׁ ת כד  .הָּׁ ְרעּו אֶּ ֲחדּו ְולֹא קָּׁ ל-ְולֹא פָּׁ ְך ְוכָּׁ לֶּ ם ַהמֶּ -ִבְגֵדיהֶּ

ל יו ַהֹשְמִעים ֵאת כָּׁ דָּׁ ה-ֲעבָּׁ ֵאלֶּ ִרים הָּׁ ן  כה  .ַהְדבָּׁ תָּׁ ְלנָּׁ ְוַגם אֶּ
יָּׁהּו ּו תּוְדלָּׁ ְך ְלִבְלִתי ְשֹרף אֶּ לֶּ ה -ְגַמְריָּׁהּו ִהְפִּגעּו ַבמֶּ ַהְמִגלָּׁ

ם ַמע ֲאֵליהֶּ ת כו  .ְולֹא שָּׁ ְך אֶּ לֶּ ה ַהמֶּ ן-ַוְיַצּוֶּ -ְיַרְחְמֵאל בֶּ
ת ְך ְואֶּ לֶּ ן-ַהמֶּ יָּׁהּו בֶּ ת-ְשרָּׁ ן-ַעְזִריֵאל ְואֶּ ְמיָּׁהּו בֶּ לֶּ ַעְבְדֵאל -שֶּ
ת ַקַחת אֶּ רּוְך ַהֹסֵפר ְוֵאת ִיְרְמ -לָּׁ ִביא ַוַיְסִתֵרם בָּׁ יָּׁהּו ַהנָּׁ

ה.   ְיהוָּׁ
ל-ַוְיִהי ְדַבר כז ה אֶּ ת-ְיהוָּׁ ְך אֶּ לֶּ -ִיְרְמיָּׁהּו ַאֲחֵרי ְשֹרף ַהמֶּ

ת ה ְואֶּ רּוְך ִמִפי ִיְרְמיָּׁהּו -ַהְמִגלָּׁ ַתב בָּׁ ר כָּׁ ִרים ֲאשֶּ ַהְדבָּׁ

ל-שּוב ַקח כח  .ֵלאֹמר יהָּׁ ֵאת כָּׁ לֶּ ת ּוְכֹתב עָּׁ רֶּ ה ַאחֶּ -ְלָך ְמִגלָּׁ
יּו ַעלַהְדבָּׁ  ר הָּׁ ִראֹשִנים ֲאשֶּ ר -ִרים הָּׁ ה ֲאשֶּ ִראֹשנָּׁ ה הָּׁ ַהְמִגלָּׁ

ְך לֶּ ַרף ְיהֹויִָּׁקים מֶּ ה-שָּׁ ְך-ְוַעל כט  .ְיהּודָּׁ לֶּ -ְיהֹויִָּׁקים מֶּ
ה ַמר ְיהוָּׁ ה תֹאַמר ֹכה אָּׁ ת  ְיהּודָּׁ ַרְפתָּׁ אֶּ ה שָּׁ ה -ַאתָּׁ ַהְמִגלָּׁ

יהָּׁ ֵלאֹמר בֹא לֶּ ַתְבתָּׁ עָּׁ ְךיָּׁ -ַהזֹאת ֵלאֹמר ַמדּוַע כָּׁ לֶּ ל -בֹוא מֶּ בֶּ בָּׁ
ת ה-ְוִהְשִחית אֶּ ם ּוְבֵהמָּׁ דָּׁ ה אָּׁ נָּׁ ץ ַהזֹאת ְוִהְשִבית ִממֶּ רֶּ אָּׁ  .הָּׁ

ל לב ּה אֶּ ת, ַוִיְתנָּׁ רֶּ ה ַאחֶּ ַקח ְמִגלָּׁ ן-ְוִיְרְמיָּׁהּו לָּׁ רּוְך בֶּ ֵנִריָּׁהּו -בָּׁ
ל, ַהֹסֵפר יהָּׁ ִמִפי ִיְרְמיָּׁהּו, ֵאת כָּׁ לֶּ ר -ַוִיְכֹתב עָּׁ ִדְבֵרי ַהֵספֶּ

ְךֲאשֶּ  לֶּ ַרף ְיהֹויִָּׁקים מֶּ ֵאש; -ר שָּׁ ה בָּׁ ם ְיהּודָּׁ ְועֹוד נֹוַסף ֲעֵליהֶּ

ה ֵהמָּׁ ִרים ַרִבים, כָּׁ  .ְדבָּׁ

 :רש"י .8
מתחלה היו שלש אלפא ביתין:  -"דברים רבים כהמה  

איכה ישבה, איכה יעיב, איכה יועם. והוסיף עליה אני 
 "הגבר, שכל אות משולשת בה

 
 

 : ע"א וי, במסכת מועד קטן כתלמוד הבבל .9
ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער 
הסופר והשלך אל האש אשר אל האח וגו'. מאי שלש 

 ? דלתות וארבעה
 . אמרו ליה ליהויקים: כתב ירמיה ספר קינות

אמר להו:  - איכה ישבה בדד ? מר להו: מה כתיב ביהא
 . אנא מלכא

 אנא מלכא - אמרו ליה: בכו תבכה בלילה
 אנא מלכא  - דה מעניגלתה יהו

 אנא מלכא - דרכי ציון אבלות
כי ה' הוגה על ? אמר להו: מאן אמרה - היו צריה לראש

 רב פשעיה
 מיד קדר כל אזכרות שבה ושרפן באש

  :מגילת איכה .10

 .איכה ישבה בדד העיר רבתי עם, היתה כאלמנה"
 .רבתי בגוים, שרתי במדינות, היתה למס

יה, אין לה מנחם מכל בכו תבכה בלילה, ודמעתה על לח
 .אהביה

 .כל רעיה בגדו בה היו לה לאויבים
 ,גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה

 ,היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח
 .כל רודפיה השיגוה בין המצרים
 ,דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד

  ,כל שעריה שוממין כוהניה נאנחים
 .בתולותיה נוגות והיא מר לה

 ,יה שלוהיו צריה לראש אויב
 ..." כי ה' הוגה על רוב פשעיה

 מדרש איכה: .11
  .ישעיה וירמיה, שלושה נתנבאו בלשון איכה: משה"

 'איכה אשא לבדי'.  משה אמר
 '.ישעיה אמר: 'איכה היתה לזונה
 ירמיה אמר: 'איכה ישבה בדד'.

אחד . א"ר לוי, משל למטרונה שהיו לה ג' שושבינין
פחזותה ואחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה ב

ראה אתה בניוולה. כך משה ראה את ישראל בכבודם 
ושלוותם, ואמר 'איכה אשא לבדי טרחכם', ישעיה ראה 
אותם בפחזותם ואמר 'איכה היתה לזונה', ירמיה ראה 

 אותם בניוולם ואמר 'איכה ישבה בדד'" 

 הרב יעקב מדן:  .12
אם שורש החורבן הפיסי המתואר על ידי ירמיהו הוא 

וחני המתואר בישעיהו, הרי שורש החורבן החורבן הר
הרוחני הזה נמצא מאות שנים קודם לכן, בחוסר יכולת 
למצוא שפה משותפת בין משה רבנו ע"ה לבני ישראל, 
עוד למרגלות הר סיני, שם נקבעה פרשת שרי האלפים 
והמאות, עוד בראשית התהוותו של עם ישראל וגיבושו 

תתיישב הנהגתו  כעם ה'. חוסר היכולת למצוא דרך בה



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

3 

כולה קודש, עם דרכם -של איש האלקים, הנהגה שכל
שדרכי  ,של שישים ריבוא בני בשר ודם פשוטים

הקודש והחול משמשים אצלם זו בצד זו. חוסר ידיעת 
בין האלוקי לגשמי, הוא שורש  המושלםסוד החיבור 

 .השורש של שאלות ה"איכה" שבעולם

  :שמות רבה .13
 "שום שייתר פרשה בתורה "ולמה נקרא שמו יתרו, על

 : בבלי שבת כ"ג .14
מ'לא  -והיכן ציוונו  -"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו 

 "תסורו

 הרב מדן: .15
היה זה דווקא יתרו, שהרי אם יש יסוד לאתערותא 
דלתתא ולכניסה אל הקודש ללא השפעה ישירה 

שלא הניח עבודה זרה שלא , משמים, הרי זה אצל יתרו
רא עולם, אדם שאצלו החלה עבדה עד שבא לאמונת בו

בלא , העבודה משאול תחתיות. בלא מדריך, בלא מכוון
הגיע  -סגולה, ומתוך חיפוש עמוק בנבכי עצמיותו שלו 

 .להר סיני

 א, ג(: )הרב קוק זצ"ל באורות התורה  .16
"וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל בניה יושבים 

 "הבכל זיו תפארת תורה שבעל פהעליה... אז חיה היא 
"בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה תורה שבכתב למרומי 

 "קדשה וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית
אז תחל תורה שבעל פה לצמח מעומק שורשה, תעלה "

מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה 
והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה ...  מחדש

ום חבוש ה' את יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, בי
 ".רפאשבר עמו ומחץ מכתו י

  :דברים א יד .17
 "ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דיברת לעשות"

 (בספרי )מובא ברש"י שם .18
משה  -החלטתם הדבר להנאתכם. היה לכם להשיב "

 רבנו ממי נאה ללמוד, ממך או מתלמידך". 


