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 איכה א 1.1.1
 ז,איכה א

 קטן-זקף... קטן -זקף...  רביע –ֶק&ֶדם  ִמ�יֵמיּו ֶ%ר ָהי$ׁשֹ"ל ַמֲחֻמֶד�יָה ֲאּכֶד�יָה ּוְמרּו� ּהַָלִ�ם ְיֵמ�י ָעְנָיּוׁש� ס ָזְכָר�ה ְיר

 קטן-זקף... קטן -זקף...  רביע – 3ֶָה� סּתְַּבׁשַע%ל ִמּו ֲָחק$ׂש ָצִר�ים ָהּוָרא�ּה ֵזר� ָל�ֹוָצ�ר ְוֵא�ין ע,ְַידּה ּבָ�ּמְִנפֹ(ל ַעּב

שבין תפקידיה ,  תבנית טעמים העשויה להיות דומה לשלוש זקף בין שני קיסרים–קטן בין שני קיסרים -זקף... קטן -זקף... רביע 
 .עצמה לטוב ולמוטב, הבעת תוקף

. תפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו) א( תבנית טעמים שבין תפקידיה – דרגא מונח רביע -ָצ�ר ,ְַידּה ּבָ�ּמְִנפֹ(ל ַעּב

 תפקיד פתוי היצר ותיקונו) ב(
 

קטן מדגישה את עצמת האחיזה בתורה שקדמה -קטן זקף-תבנית הטעמים רביע זקףַָלִ�ם ּוׁשָזְכָר�ה ְיר של הפסוק בחלק הראשון

 ב בין למוטב  עצמת אירועי עבר בין לטו, גדולת העבראת , לכל
 הנפילה בגלל שבני ישראל  את עצמתתבנית הטעמים דרגא מונח רביע מדגישהָצ�ר ,ְַידּה ּבָ�ּמְִנפֹ(ל ַעּב של הפסוק השניחלק ב

 )דברים האסורים, שמיטות, מועדים, ח"ר, שבת(ממה שהיו מצווים לשבות עליו ) התרחקו(שבתו 
 

בתפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים ) א(תבנית הטעמים דרגא מונח רביע ָצ�ר ,ְַידּה ּבָ�ּמְִנפֹ(ל ַעּב של הפסוק השניחלק ב

תוקף הפתוי . שגרם להתרחקות ולנפילה א ָלֵעיַנ�ִיםּוה�,ְוִכ(י ַת3ֲאָוה) ו,ג' בר(ך "כמופע הראשון בתנ, בתפקיד פתוי היצר) ב. (אחריו

 .עצמה לטוב ולמוטב,  שבין תפקידיה הבעת תוקף תבנית טעמים–קטן -קטן זקף-והעצמת הנפילה מרומזת בתבנית רביע זקף
 

 בלשו
 דורשו אגדה ומדרש ... י"רש' גם מרמזת לתיקון כפי,  דרגא מונח רביע– ָצ�ר,ְַידּה ּבָ�ּמְִנפֹ(ל ַעּבאבל תבנית הטעמים של 
� עליה�  משחקיהאומותוהיו ,  בשביעיותושומטי
,  וימי� טובי�בשבתותשהיו שובתי
 בגולה ): לד,א בהרה איכ(אחר 

 ?תשמרועכשו ,  לא שמרת�בארצכ� ]]]]????ועכשיו בגולה תשמטוועכשיו בגולה תשמטוועכשיו בגולה תשמטוועכשיו בגולה תשמטו, , , , שמטת�שמטת�שמטת�שמטת�בארצכ� ולא בארצכ� ולא בארצכ� ולא בארצכ� ולא [[[[, שוטי�: ואומרי�
 .טעמי הכתוב מרמזים לתיקון וניחום, הכתוב הוא שבר וקינה. שמירת המצוות התקיפה בגולה היא תחילת התיקון לשיבת ציון

 

ואה שבני ישראל יזכירו בעתיד כי בית ראשון היה יתר על בית שני נב,  מונח רביע– ַָלִ�םּוׁשָזְכָר�ה ְיר בעזרת נחלת יעקב 

, אש, ארו
 וכפורת וכרובי�: ואלו ה
,  שהיו בי
 מקדש ראשו
 למקדש שניאלו חמשה דברי�: ב,יומא כא: בחמישה דברים
 .ואורי� ותומי�, ורוח הקודש, ושכינה

קחשיב דלא חשיב אלא דברי� שהיו באי� לצור  שמ
 המשחה שלא היה בבית שני לא  כותב תוספות ישני� על הד�
 המקדש דווקא

 א חידושי אגדות מסכת יומא ד� כא עמוד ב "מהרש
 ילי$ ליה מקרא דארו
 יאשיהו גנזו ובכללו כפורת וכרובי� שעליו ג דהוריות"פ" וק דכריתות"פ"ב. 'ארו
 וכפורת וכרובי� כו

שג� ה� נגנזו ע� הארו
 והכא לא ' צנת המ
 ומקלו של אהר
 כוי ועוד חשיב ש� שמ
 המשחה וצנ"חשיב להו כפרש ובחד
של ואכבדה ילי$ לה '  וה� נחשבי� חסירי� בבית שני דמחסרו
 החמשה דברי� החשובי� וצור  בה
 הרבהחשיב אלא הנ  

 :דברי� מכובדי� שהיו חסרי� בבית שני' דהיינו ה
    ) במקום רוח הקודששמן המשחה' גי( . ואורי� ותומי�, שכינה, אש, שמ
 המשחה, ארו
: דברי�' שחסרו מש� ה: רבינו בחיי

 

, קטן בא להעצים את השפע שהיה לכלל ישראל-זקף... קטן -זקף... ת רביע בשילוב עם התבני, דווקא כך,  יתיב– ַמֲחֻמֶד�יָהֹ"ל ּכ

 בעזרת נחלת יעקב כ "ע. שפע גשמי ושפע רוחני
 

 )ואין הסבר לתפקיד אתנח פרט ללווי למרכא(מרבה ,  מרכא אתנח– ֶק&ֶדם ִמ�יֵמייתור לרבות ,  מרכא טפחא– ּו ֶ%ר ָהי$ׁשֲא

משנגנז : והתניא) א,הוריות יב�וכן ב( ב ,בבלי כריתות ה-כנמנים בַמֲחֻמֶד�יָה לרבות  מרכא טפחא יתור – ּו ֶ%ר ָהי$ׁשֲא) א(

, וארגז ששגרו פלשתי� דורו
 לאלהי ישראל, ומקלו של אהר
 שקדי� ופרחי�, נגנז צנצנת המ
 וצלוחית שמ
 המשחה, ארו

   ,יאשיה מל  יהודה גנזו? ומי גנזו, ֹו&ּדִּצַ$ז ִמּגָב:ְרּו ִ%ימׂשָּתָ�ם ׁש� 9ֹוֵבֶֹת%ם לׁש8ֶר ֲהׁשָָה�ב ֲאּזְֵל�י ַהּכְוֵא�ת5  )ח,ו' שמואל א(: שנאמר
 ְטחֵֹר�י ְעפֵֹל�יָה� ּׁש ֲחִמ)ד,שמואל א ו( היו , ארגז ששגרו פלשתי� דורו
 לאלהי ישראל-מרבה ב,  מרכא אתנח– ֶק&ֶדם ִמ�יֵמי) ב(

 כנגד ְֵר�י ָזָה&בּבָ$ה ַעְכּׁשַוֲחִמ, עקרון, גת, אשדוד, ןאשקלו, כנגד חמשה סרני פלשתים שהם מושלי חמש ערים מרכזיות עזהָזָה�ב 

 ))א(-נרמזים ב) ב(-והפריטים ב) ב(-נרמזים ב) א(-הפריטים ב, הסדר יכול להיות גם הפוך: הערה(. שאר הערים והכפרים והעם הפלשתי
 

 :    ח,שמואל א ו

 ֹו &ּדִּצַ$ז ִמּגָב:ְרּו ִ%ימׂשָּתָ�ם ׁש� 9ֹוֵבֶֹת%ם לׁש8ֶר ֲהׁשָָה�ב ֲאּזְֵל�י ַהּכת5 ָה�ֲעָגָל�ה ְוֵא�,� ֶאלֹוֶ�ם אֹתּתְנַתּו' ן ה�ֹוֲאר�,ֶ@ם ֶאתּתְלַקְחּו
 ְוָהָל3ְך�ֹו ֶ%ם אֹת$ּתְַחִּלׁשְו

 , מונח רביע, )מונח פסק( מונח לגרמיה – ָָה�בּזְֵל�י ַהּכְוֵא�ת5 

 ָה� ּׁשִ�ים ֲחִמְּתׁשַר� ַסְרֵנ�י ְפִלּפִמְס-זה מתיחס ל,  מונח לגרמיה– ְוֵא�ת5בקריאה עם פסק 
:  זה מתיחס לקבוצות הפריטים שנתנו סרני פלשתים בארגז הזהב,  מונח מונח רביע– ָָה�בּזְֵל�י ַהּכְוֵא�ת בקריאה ללא פסק 

, אשדוד, אשקלון, כנגד חמשה סרני פלשתים שהם מושלי חמש ערים מרכזיות עזה ְטחֵֹר�י ָזָה�ב ְעפֵֹל�יָה� ּׁש ֲחִמ)ד,שמואל א ו(

 .  כנגד שאר הערים והכפרים והעם הפלשתיְֵר�י ָזָה&בּבָ$ה ַעְכּׁשַוֲחִמ, עקרון, גת

ְֵר�י ּבָ$ה ַעְכּׁש ְטחֵֹר�י ָזָה�ב ַוֲחִמְעפֵֹל�יָה� ּׁשִ�ים ֲחִמְּתׁשַר� ַסְרֵנ�י ְפִלּפִמְסּו ֹאְמר�ּיJ ַוֹוִ�יב לׁשֶ�ר ָנׁשָםI ֲאׁשָמ�ה ָה9ּו ֹאְמר�ּיַו] ד[ 
 ְלַסְרֵניֶכ3ם�ּוָ$ם ּלֵָפ%ה :ַחKת ְלֻכּגַמ,3ִי ּכ ָזָה&ב

 ָָה�ב ְוֵא$ת ַצְלֵמ%י ְטחֵֹריֶה3ם�ּזְֵר�י ַהּבַ�ז ְוֵאת� ַעְכּגָהֲעָגָל&ה ְוֵא�ת ָה:ְר,ֶאל' ן ה$ֹוֲאר%,ֶאתּו Kִמׂשָּיַו] יא[
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 ב ,בבלי יומא כא

, וברה כחמה, רבוצה כארי: כה של מערחמשה דברי� נאמרו באש: והתניא? ומי הוה עש
 במערכה. ועש
 המערכה: אמר מר
ְֵנ8י :ֲהרֹ(ן ּו ּבְוLָנְתנ )ז,ויקרא א(: דתניא,  בדהדיוט" כי קא אמרינ
 "! ואינה מעלה עש
, ואוכלת לחי
 כיבשי
, ויש בה ממש

חנינא אמר רבי , והתניא? רבוצה כארי.  א$ על פי שאש יורדת מ
 השמי� מצוה להביא מ
 ההדיוט"ֵ&ַח ּבְִזּמַה,ַעלׁש ֵֹהKן ֵא$ּכַה
והאמר ? ובמקדש שני מי הואי.  במקדש שני"כא
 , כא
 במקדש ראשו
;  לא קשיא"! ורבוצה ככלב, אני ראיתיה: סג
 הכהני�

 אלו חמשה דברי�? א"מאי שנא דמחוסר הְָבָד$ה ּכְוֶאוקרינ
 , ְָבָד$ּכְוֶאֹו %ּב,ְוֶאְרֶצה )ח,חגי א(מאי דכתיב : רב שמואל בר איניא
:  אמרי". ואורי� ותומי�, ורוח הקודש, ושכינה, אש, ארו
 וכפורת וכרובי�: ואלו ה
, מקדש שנישהיו בי
 מקדש ראשו
 ל


ויש אוכלת , ויש שותה ואינה אוכלת, יש אוכלת ואינה שותה, שש אשות ה
: תנו רבנ
. סיועי לא מסייעא, מיהוה הוה, אי
שותה ואינה .  הא דיד
"יש אש אוכלת ואינה שותה . ויש אש אוכלת אש, ויש אש דוחה אש, ויש אוכלת לחי
 כיבשי
, ושותה
 "אוכלת לחי
 כיבשי
 . ְָעָל$ה ִלֵח3ָכהּתַּב,ֶרׁשַ%ִים ֲאּמַה,ְוֶאת )לח,יח' מלכי� א(דכתיב ,  דאליהו"אוכלת ושותה .  דחולי
"אוכלת 
 . ושרפ
הושיט אצבעו ביניה�: דאמר מר,  דשכינה"ויש אש אוכלת אש ,  דגבריאל"יש אש דוחה אש , דמערכה

 

 �ׁשָהֵא3,ֵעִצ$ים ַעלּו ֵ&ַח ְוָעְרכ%ּבְִזּמַה,ַעלׁש ֵֹהKן ֵא$ּכְֵנ8י :ֲהרֹ(ן ַהּו ּבְוLָנְתנ: ז,ויקרא א
 �'ְָבָד$ה 9ַמ%ר ה3ּכ ְוֶאְָבָד$ּכְוֶאֹו %ּב,ָ&ִית ְוֶאְרֶצהּבַהּו ְבנ�ּוָהָהKר ַוֲהֵבאֶת%ם ֵע$ץ ּו ֲעל%: ח,חגי א

 :    לח,מלכי� א יח

 ְָעָל$ה ִלֵח3ָכה�ּתַּב,ֶרׁשַ%ִים ֲאּמַה,ֶה3ָעָפ&ר ְוֶאת,ָהֲאָבִנ$ים ְוֶאת,ָה3ֵעִצ�ים ְוֶאת,ָהעָֹלה� ְוֶאת,ל ֶאתֹ�אַכּתַו' ה�,ׁשֹ�ל ֵאּפִּתַו
, רבוצה כארי:  של מערכהחמשה דברי� נאמרו באש: והתניאב ,בבלי יומא כאמרמז לדרשה , מונח רביע– 'ה�,ׁשֹ�ל ֵאּפִּתַו

 ! ואינה מעלה עש
,ואוכלת לחי
 כיבשי
, ויש בה ממש, וברה כחמה
ויש שותה , יש אוכלת ואינה שותה, שש אשות ה
: תנו רבנ
 ב,בבלי יומא כאמרמז לדרשה , מונח רביע– 'ה�,ׁשֹ�ל ֵאּפִּתַואו 

 .ויש אש אוכלת אש, ויש אש דוחה אש, ויש אוכלת לחי
 כיבשי
, ויש אוכלת ושותה, ואינה אוכלת
 

 של תבניות הטעמים) לתפקידים(ו יצק את אור תורתו לכלים "הרב סנדר ארלנגער הי, א" כד תמוז התשע טז –יד ,איכה א
, על החדשי� – בני יששכרעיני עיני ; 'שער הכוונות לראש השנה דרוש א, דר החדשי�י שער הכבוד ס"כתבי האר: מקורות

 )זוהר אידרא, )תמוז(עין ימין , בחינת אברי הראש, 'אות ד' קח מאמר א' ע

 ם� ס ּוַכ%ל ק3ּוא,$י לֹאִיֵדּבִֹח&י ְנָתַנ�ִני ֲאדָנ�י ּכִ�יל ׁשָאִר$י ִהְכּוַצ,ַעלּו ָעל%ּו ָ%ְרגKְּתׂשִיֹו ְָיד�ּבַָעOי ְׁשּפְַקדN ע8ֹל ׂשִנ] יד[ ס �
 ָד3ה� ס ּוְיה,ַתּבַל$ת ּוַָר�ְך ֲאדָנ�י ִלְבתּדַ"ת ּגָר&י ּוַחּבֹ�ר ְּבׁשֵע$ד ִלֹוִ�י ָקָר%א ָעַלKי מּבְִקְרּבִיַר�י 5 ֲאדָני� ּב:,8ָה ָכלּלִס] טו[
 ֵי3ב� סֹוִ%י ָגַב$ר אּכֵמִמ�ים ֹו3ׁשָבַני� ּו ִ&י ָהי�ׁשִ�יב ַנְפׁשֵמִי ְמַנֵח$ם ֶּנKּמָרַח%ק ִמ,3ִיּכַ�ִים ּמָ�ה ֵעיִנ�י 5 ֵעיִני� יֹ�ְרָדה ּיִכֹוֶה5 ֲאִנ�י בּלֵא�,ַעל] טז[
 , כעין סדור שנחלק) מונח פסק(= מונח לגרמיה ) סלוק (– ֶה5ּלֵא�,ַעל] טז[

 ) יד,א(-שבא על העבירות והפשעים המתואר עד וב) טו,א(- הוא על העונש המתואר בֶהּלֵא�,ַעל, בקריאה ללא טעם פסק) א(

לֹ�א ) יז, לבהאזינודברי� (- אלו הקליפות המרומזות בֶהּלֵא$, ַעל)יז,ה( מרמז על ֶה5ּלֵא�,ַעל )טו,א(, ם פסקבקריאה עם טע) ב(
 מונח ֶה5ּלֵא�,ַעל )טו,א). (יד,א(-וכאן רמז למידות דקליפה שגרמו לעבירות המתוארות עד וב, לקים- זה כנגד זה ברא הא– ַּהֱאלֹ�

 .מן ההמשךמנותקות = פסק ללמד כי הקליפות פסוקות 
   

 .   אלו הקליפותֶהּלֵא$,ַעל ופירשו כי �ּוֵעיֵנ3ינּו ְכ%ׁשֶה ָחּלֵא$,ַעלּו ֵ�נּבֶז�ה ָהָי�ה ָדֶוה� ִל,ַעל: יז,איכה ה

 ם ֲאבֵֹתיֶכ3ם�ּוְָער$ׂשלֹ%א ּו ָ�אּבָרֹ�ב ּקִים� ִמׁשם ֲחָדּוַ ֱאלִֹה$ים לֹ�א ְיָדע&ּהִֵדים� לֹ�א ֱאלֹ�ּׁשַלּו ְח�ּבִיְז: יז, לבהאזינודברי� 
 

מידת מלכות היא הרביעית בחלוקת הספירות והמידות ,  רביע– ָ�הּיִכֹוב, מידת מלכות=  השכינה –ֲאִנ�י ,  מונח רביע– ָ�הּיִכֹוי בֲאִנ�

, הוד, נצח) ג(; )ת"חג(תפארת , גבורה, חסד) ב(; )ד"חב(דעת , בינה, או חכמה) ב"כח(בינה , חכמה, כתר) א: (לארבע קבוצות
 .מלכות) ד(; )י"נה(יסוד 

) ב(, על בכי הנביא, כפשוטו) א(קטן מרמז לשני לימודים -זקף, קטן- מהפך פסק פשטא מונח זקף–  ַ�ִיםּמִנ�י 5 ֵעיִני� יֹ�ְרָדה ֵעי

 .כמבואר להלן, ללמד על בכי המלכות והספירות שמעליה, מהפך פשטא מוציא הכתוב מפשוטו
    
 . בעל שתי משמעויות) כאן עיני(ד על שם אחד טעם פסק כאן מלמ,  מהפך פסק פשטא– ֵעיִנ�י 5 ֵעיִני�) א (

ז "י שבו שורש הצרות במעשה העגל בי-ה-ו-שלו בסדר הפוך ה' הראשון מרמז לחודש תמוז שצירוף שם הויֵעיִנ�י  – ֵעיִנ�י 5 ֵעיִני�

 ר תיקון כנאמרה שהוא כב-י-ו-שלו ה' אב שצירוף שם הוי- השני מרמז לחודש מנחםֵעיִני�, תמוז ושבירת הלוחות הראשונים
 ' וגוְִמְקְנָך�ּבָי�ה ֹו ה'הO,8ֵה ַידּנִה:ג, טואראשמות 

) י"ת נה"שהוא שם כולל למידות חג) (א"ז(מהפך הוא טעם תחתון המרמז לזעיר אנפין ,  בקריאה ללא טעם פסקֵעיִנ�י  ֵעיִני�) ב(

עין שמאל של גבורה , עין ימין של חסד, י זעיר אנפין בקריאה ללא טעם פסק מרמז לשני עינֵעיִנ�י  ֵעיִני�ולכן , שבו יש שתי עיניים

 החסד בוכה להמתקת הגלות, הדין בוכה על על העונש שנאלץ להעניש , ַ�ִיםּמיֹ�ְרָדה ומשתי העיניים ,  דין–

 עין – ימין שבו יש רק עין אחת הנקראת עין) א"א( פשטא הוא טעם עליון המרמז לאריך אנפין – ֵעיִני� ֵעיִנ�י 5בקריאה עם פסק ) ג(

אבל הכאב על גזירת העונש מגיע עד לאריך אנפין שגם עינו , אמנם האריך אנפין לא גזר הדין שנגזר בזעיר אנפין שתחתיו, חסד

 .הוא בקריאה ללא פסק) ג(-הוא קריאה עם פסק ו) ב(אפשר שצריך להחליף ולומר כי  :הערה). זוהר אידרא (ַ�ִיםּמיֹ�ְרָדה 

 אומות העולם ִי ְמַנֵח$םּנKֶּמָרַח%ק ִמ,3ִיּכקבוצת פרטים שלא כולם מצטרפים לענין,  מרכא תביר טפחא– ְמַנֵח$םִי ּנKֶּמָרַח%ק ִמ,3ִיּכ

,  מונח אתנח– ִ&יׁשִ�יב ַנְפׁשֵמ -ו. שכינה בוכה עם עם ישראל= המתגלה באריך אנפין וזעיר אנפין והמלכות ' רחקו מלנחם אבל ה

  ִים�ּתְגַעְל,ִ�ים ְול3ֹאּתְמ:ְס,ְֶא�ֶרץ אְֹיֵביֶה�ם ל3ֹאּבָת@ם ֹו3ְִהיּבזLֹאת ,ַםּג,ְו:ף) מד,בחקתי כו' וי(מרבה בהבטחה על הגבלת ריחוקו מהם 


