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1.1.1
איכה א,ז

איכה א

ימי ֶק ֶ&דם – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן
יה ֲאׁשֶ%ר ָהיּ $ו ִמ ֵ
ּכ"ל ַמ ֲח ֻמ ֶד ָ
יה ֹ
ּה ּו ְמרּו ֶד ָ
ָלם יְ ֵמי ָענְ יָ 
ס זָ ְכ ָרה יְ רּוׁש ַ ִ
ּת ָ3ה ס – רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן
ּב ֶ
לּה ָר אּו ָה ָצ ִרים ׂש ֲָח $קּו ַע%ל ִמׁשְ ַ
ּמּה ּבְיַ דָ ,צר וְ ֵאין עֹוזֵ ר ָ 
ּבִנְ פֹ)ל ַע ָ
רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בין שני קיסרים – תבנית טעמים העשויה להיות דומה לשלוש זקף בין שני קיסרים ,שבין תפקידיה
הבעת תוקף ,עצמה לטוב ולמוטב.
ּמּה ּבְיַ דָ ,צר  -דרגא מונח רביע – תבנית טעמים שבין תפקידיה )א( תפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים אחריו.
ּבִנְ פֹ)ל ַע ָ
)ב( תפקיד פתוי היצר ותיקונו
ָלם תבנית הטעמים רביע זקף-קטן זקף-קטן מדגישה את עצמת האחיזה בתורה שקדמה
בחלק הראשון של הפסוק זָ ְכ ָרה יְ רּוׁש ַ ִ
לכל ,את גדולת העבר ,עצמת אירועי עבר בין לטוב בין למוטב
ּמּה ּבְיַ דָ ,צר תבנית הטעמים דרגא מונח רביע מדגישה את עצמת הנפילה בגלל שבני ישראל
בחלק השני של הפסוק ּבִנְ פֹ)ל ַע ָ
שבתו )התרחקו( ממה שהיו מצווים לשבות עליו )שבת ,ר"ח ,מועדים ,שמיטות ,דברים האסורים(
ּמּה ּבְיַ דָ ,צר תבנית הטעמים דרגא מונח רביע )א( בתפקיד פרט מרכזי שפרטים אחרים נמשכים
בחלק השני של הפסוק ּבִנְ פֹ)ל ַע ָ
אחריו) .ב( בתפקיד פתוי היצר ,כמופע הראשון בתנ"ך )בר' ג,ו( וְ ִכ)י ַת ֲ3אוָ ה ,הּוא ָל ֵעינַ יִ ם שגרם להתרחקות ולנפילה .תוקף הפתוי
והעצמת הנפילה מרומזת בתבנית רביע זקף-קטן זקף-קטן – תבנית טעמים שבין תפקידיה הבעת תוקף ,עצמה לטוב ולמוטב.

ּמּה ּבְיַ דָ ,צר – דרגא מונח רביע ,גם מרמזת לתיקון כפי' רש"י  ...ומדרש אגדה דורשו בלשו
אבל תבנית הטעמים של ּבִנְ פֹ)ל ַע ָ
אחר )איכה רבה א,לד( :שהיו שובתי בגולה בשבתות וימי טובי ,ושומטי בשביעיות ,והיו האומות משחקי עליה
ואומרי :שוטי] ,בארצכ ולא שמטת ,ועכשיו בגולה תשמטו?[ בארצכ לא שמרת ,עכשו תשמרו?
שמירת המצוות התקיפה בגולה היא תחילת התיקון לשיבת ציון .הכתוב הוא שבר וקינה ,טעמי הכתוב מרמזים לתיקון וניחום.
ָלם – מונח רביע ,נבואה שבני ישראל יזכירו בעתיד כי בית ראשון היה יתר על בית שני
בעזרת נחלת יעקב זָ ְכ ָרה יְ רּוׁש ַ ִ

בחמישה דברים :יומא כא,ב :אלו חמשה דברי שהיו בי מקדש ראשו למקדש שני ,ואלו ה  :ארו וכפורת וכרובי ,אש,
ושכינה ,ורוח הקודש ,ואורי ותומי.
תוספות ישני על הד כותב שמ המשחה שלא היה בבית שני לא קחשיב דלא חשיב אלא דברי שהיו באי לצור
המקדש דווקא
מהרש"א חידושי אגדות מסכת יומא ד כא עמוד ב

ארו וכפורת וכרובי כו' .ב"פ"ק דכריתות ו"פ"ג דהוריות ילי $ליה מקרא דארו יאשיהו גנזו ובכללו כפורת וכרובי שעליו
ובחד חשיב להו כפרש"י ועוד חשיב ש שמ המשחה וצנצנת המ ומקלו של אהר כו' שג ה נגנזו ע הארו והכא לא
חשיב אלא הנ חמשה דברי החשובי וצור בה הרבה וה נחשבי חסירי בבית שני דמחסרו ה' של ואכבדה ילי $לה
דהיינו ה' דברי מכובדי שהיו חסרי בבית שני:
רבינו בחיי :שחסרו מש ה' דברי :ארו  ,שמ המשחה ,אש ,שכינה ,ואורי ותומי) .גי' שמן המשחה במקום רוח הקודש(
יה – יתיב ,דווקא כך ,בשילוב עם התבנית רביע  ...זקף-קטן  ...זקף-קטן בא להעצים את השפע שהיה לכלל ישראל,
ּכ"ל ַמ ֲח ֻמ ֶד ָ
ֹ
שפע גשמי ושפע רוחני .ע"כ בעזרת נחלת יעקב
ימי ֶק ֶ&דם – מרכא אתנח ,מרבה )ואין הסבר לתפקיד אתנח פרט ללווי למרכא(
ֲאׁשֶ%ר ָהיּ $ו – מרכא טפחא ,יתור לרבות ִמ ֵ
יה כנמנים ב-בבלי כריתות ה,ב )וכן בהוריות יב,א( והתניא :משנגנז
)א( ֲאׁשֶ%ר ָהיּ $ו – מרכא טפחא יתור לרבות ַמ ֲח ֻמ ֶד ָ

ארו  ,נגנז צנצנת המ וצלוחית שמ המשחה ,ומקלו של אהר שקדי ופרחי ,וארגז ששגרו פלשתי דורו לאלהי ישראל,
ּדֹו ,ומי גנזו? יאשיה מל יהודה גנזו,
ּצ &
:ר ַּג$ז ִמ ִ
ּתׂשִ%ימּו ָב ְ
ׁשם ָ
ׁשב ֶֹת%ם ל ֹו ָ 9
ׁש8ר ֲה ֵ
שנאמר) :שמואל א' ו,ח( וְ ֵאתּ 5כ ְֵלי ַהּז ָָהב ֲא ֶ
ּׁשה ְעפ ֵֹלי ְטח ֵֹרי
ימי ֶק ֶ&דם – מרכא אתנח ,מרבה ב-ארגז ששגרו פלשתי דורו לאלהי ישראל ,היו )שמואל א ו,ד( ֲח ִמ ָ
)ב( ִמ ֵ
זָ ָהב כנגד חמשה סרני פלשתים שהם מושלי חמש ערים מרכזיות עזה ,אשקלון ,אשדוד ,גת ,עקרון ,וַ ֲח ִמּׁשָ$ה ַע ְכּב ְֵרי זָ ָה&ב כנגד
שאר הערים והכפרים והעם הפלשתי) .הערה :הסדר יכול להיות גם הפוך ,הפריטים ב)-א( נרמזים ב)-ב( והפריטים ב)-ב( נרמזים ב)-א((
שמואל א ו,ח:
ּדֹו
ּצ &
:ר ַּג$ז ִמ ִ
ּתׂשִ%ימּו ָב ְ
ׁשם ָ
ׁשב ֶֹת%ם ל ֹו ָ 9
ׁש8ר ֲה ֵ
אתּ 5כ ְֵלי ַהּז ָָהב ֲא ֶ
ּו ְל ַק ְחּתֶ@ם ֶאתֲ ,א רֹון ה' ּונְ ַתּתֶם אֹת ֹו ֶאלָ ,ה ֲעגָ ָלה וְ ֵ 
וְ ׁשִּל ְַחּתֶ%ם א ֹ$תֹו וְ ָה ָל ְ3ך
וְ ֵאתּ 5כ ְֵלי ַהּז ָָהב – מונח לגרמיה )מונח פסק( ,מונח רביע,
ּׁשה
ּתים ֲח ִמ ָ
ּפר ַס ְרנֵ י ְפ ִלׁשְ ִ
בקריאה עם פסק וְ ֵאת – 5מונח לגרמיה ,זה מתיחס לִ -מ ְס ַ
בקריאה ללא פסק וְ ֵאת ּכ ְֵלי ַהּז ָָהב – מונח מונח רביע ,זה מתיחס לקבוצות הפריטים שנתנו סרני פלשתים בארגז הזהב:
ּׁשה ְעפ ֵֹלי ְטח ֵֹרי זָ ָהב כנגד חמשה סרני פלשתים שהם מושלי חמש ערים מרכזיות עזה ,אשקלון ,אשדוד,
)שמואל א ו,ד( ֲח ִמ ָ
גת ,עקרון ,וַ ֲח ִמּׁשָ$ה ַע ְכּב ְֵרי זָ ָה&ב כנגד שאר הערים והכפרים והעם הפלשתי.
ּׁשה ְעפ ֵֹלי ְטח ֵֹרי זָ ָהב וַ ֲח ִמּׁשָ$ה ַע ְכּב ְֵרי
ּתים ֲח ִמ ָ
ּפר ַס ְרנֵ י ְפ ִלׁשְ ִ
ֹאמ רּו ִמ ְס ַ
ֹאמ רּו ָמה ָהׁ9ש ָIם ֲאׁשֶר נָ ׁשִיב ל ֹJו וַ ּי ְ
]ד[ וַ ּי ְ
יכ3ם
ּל$ם ּו ְל ַס ְרנֵ ֶ
:חKת ְל ֻכ ָ
ּכ3יַ ,מּג ֵָפ%ה ַ
זָ ָה&ב ִ
יה3ם
:רּגַז וְ ֵאת ַע ְכּב ְֵרי ַהּז ָָהב וְ ֵא$ת ַצ ְל ֵמ%י ְטח ֵֹר ֶ
]יא[ וַ ָּיׂשִKמּו ֶאתֲ ,ארֹ%ון $ה' ֶאלָ ,ה ֲעגָ ָל&ה וְ ֵאת ָה ְ
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בבלי יומא כא,ב

אמר מר :ועש המערכה .ומי הוה עש במערכה? והתניא :חמשה דברי נאמרו באש של מערכה :רבוצה כארי ,וברה כחמה,
:הרֹ)ן
ויש בה ממש ,ואוכלת לחי כיבשי  ,ואינה מעלה עש ! " כי קא אמרינ " בדהדיוט ,דתניא) :ויקרא א,ז( וְ Lנָ ְתנּו ּבְנֵ 8י ֲ
ּב ַ&ח " א $על פי שאש יורדת מ השמי מצוה להביא מ ההדיוט .רבוצה כארי? והתניא ,אמר רבי חנינא
ַהּכ ֵֹהKן ֵאׁ$ש ַעלַ ,הּמִזְ ֵ
סג הכהני :אני ראיתיה ,ורבוצה ככלב! " לא קשיא; כא במקדש ראשו  ,כא " במקדש שני .ובמקדש שני מי הואי? והאמר
ּבֹו וְ ֶאּכ ְָב ָד ,$וקרינ וְ ֶאּכ ְָב ָד$ה מאי שנא דמחוסר ה"א? אלו חמשה דברי
רב שמואל בר איניא :מאי דכתיב )חגי א,ח( וְ ֶא ְר ֶצה% ,
שהיו בי מקדש ראשו למקדש שני ,ואלו ה  :ארו וכפורת וכרובי ,אש ,ושכינה ,ורוח הקודש ,ואורי ותומי " .אמרי:
אי  ,מיהוה הוה ,סיועי לא מסייעא .תנו רבנ  :שש אשות ה  ,יש אוכלת ואינה שותה ,ויש שותה ואינה אוכלת ,ויש אוכלת
ושותה ,ויש אוכלת לחי כיבשי  ,ויש אש דוחה אש ,ויש אש אוכלת אש .יש אש אוכלת ואינה שותה " הא דיד  .שותה ואינה
ּבּת ְָע ָל$ה ִל ֵח ָ3כה .אוכלת לחי כיבשי "
אוכלת " דחולי  .אוכלת ושותה " דאליהו ,דכתיב )מלכי א' יח,לח( וְ ֶאתַ ,הּמַ%יִ ם ֲאׁשֶרַ ,
דמערכה ,יש אש דוחה אש " דגבריאל ,ויש אש אוכלת אש " דשכינה ,דאמר מר :הושיט אצבעו ביניה ושרפ .
:הרֹ)ן ַהּכ ֵֹהKן ֵאׁ$ש ַעלַ ,הּמִזְ ּבֵ ַ&ח וְ ָע ְרכּ%ו ֵע ִצ$ים ַעלָ ,ה ֵאׁ3ש
ויקרא א,ז :וְ Lנָ ְתנּו ּבְנֵ 8י ֲ
9מ%ר 3ה'
ד וְ ֶאּכ ְָב ָד$ה ַ
ּבֹו וְ ֶאּכ ְָב ָ $
את%ם ֵע$ץ ּו ְבנ ּו ַהּבָ&יִ ת וְ ֶא ְר ֶצה% ,
חגי א,חֲ :עלּ%ו ָה ָהKר וַ ֲה ֵב ֶ

מלכי א יח,לח:
ּבּת ְָע ָל$ה ִל ֵח ָ3כה
אכל ֶאתָ ,הע ָֹלה וְ ֶאתָ ,ה ֵ3ע ִצים וְ ֶאתָ ,ה ֲא ָבנִ $ים וְ ֶאתֶ ,ה ָ3ע ָפ&ר וְ ֶאתַ ,הּמַ%יִ ם ֲאׁשֶרַ ,
ּפל ֵאׁש ,ה' וַ ּתֹ ַ
ּת ֹ
וַ ִ
ּפל ֵאׁש ,ה' –מונח רביע ,מרמז לדרשה בבלי יומא כא,ב והתניא :חמשה דברי נאמרו באש של מערכה:
ּת ֹ
וַ ִ

רבוצה כארי,

וברה כחמה ,ויש בה ממש ,ואוכלת לחי כיבשי  ,ואינה מעלה עש !
ּפל ֵאׁש ,ה' –מונח רביע ,מרמז לדרשה בבלי יומא כא,ב תנו רבנ  :שש אשות ה  ,יש אוכלת ואינה שותה ,ויש שותה
ּת ֹ
או וַ ִ
ואינה אוכלת ,ויש אוכלת ושותה ,ויש אוכלת לחי כיבשי  ,ויש אש דוחה אש ,ויש אש אוכלת אש.
איכה א,יד – טז כד תמוז התשע"א ,הרב סנדר ארלנגער הי"ו יצק את אור תורתו לכלים )לתפקידים( של תבניות הטעמים
מקורות :כתבי האר"י שער הכבוד סדר החדשי ,שער הכוונות לראש השנה דרוש א'; עיני עיני בני יששכר – על החדשי,
ע' קח מאמר א' אות ד' ,בחינת אברי הראש ,עין ימין )תמוז( ,זוהר אידרא(
ִיד$י לֹא,אּו ַכ%ל 3קּום ס
ׁשיל ּכ ִֹח&י נְ ָתנַ נִ י ֲאדנָ י ּב ֵ
ָאר$י ִה ְכ ִ
ּת ְ%רגּ Kו ָעלּ%ו ַעלַ ,צּו ִ
ס ]יד[ נִ ׂש ְַקד Nעֹ8ל ּפְׁש ַָעOי ּבְיָ דֹו יִ ׂשְ ָ
ּבר ּבַחּו ָר&י ּגַ"ת ּד ַָר ְך ֲאדנָ י ִל ְבתּו ַל$ת ּבַת,יְ הּו ָד3ה ס
ּבי ָק ָר%א ָע ַלKי מֹו ֵע$ד ִלׁשְ ֹ
ִירי ֲ 5אדנָ י ּב ְִק ְר ִ
ּל8ה ָכלּ:,ב ַ
]טו[ ִס ָ
ּמּנִי ְמנַ ֵח$ם ֵמׁשִיב נַ ְפׁשִ&י ָהי ּו ָבנַ י ׁשֹ3ו ֵמ ִמים ּכִ%י גָ ַב$ר אֹויֵ 3ב ס
אּלֶהֲ 5אנִ י בֹו ִכּיָה ֵעינִ י ֵ 5עינִ י יֹ ְר ָדה ּמַיִ ם ּכִ3יָ ,ר ַח%ק ִמ ֶK
]טז[ ַעל ֵ ,
]טז[ ַעל ֵ ,
אּלֶה) – 5סלוק( מונח לגרמיה )= מונח פסק( כעין סדור שנחלק,
אּלֶה הוא על העונש המתואר ב)-א,טו( שבא על העבירות והפשעים המתואר עד וב)-א,יד(
)א( בקריאה ללא טעם פסקַ ,על ֵ ,
אּלֶה אלו הקליפות המרומזות ב)-דברי האזינו לב,יז( לֹא
אּלֶה 5מרמז על )ה,יז( ַעל$ ֵ ,
)ב( בקריאה עם טעם פסק) ,א,טו( ַעל ֵ ,
אּלֶה 5מונח
ּה – זה כנגד זה ברא הא-לקים ,וכאן רמז למידות דקליפה שגרמו לעבירות המתוארות עד וב)-א,יד() .א,טו( ַעל ֵ ,
ֱאלֹ ַ

פסק ללמד כי הקליפות פסוקות = מנותקות מן ההמשך.
אּלֶה ָחׁשְכּ%ו ֵעינֵ 3ינּו ופירשו כי ַעלֵ ,אּ$לֶה אלו הקליפות.
ּבנּו ַעל$ ֵ ,
איכה ה,יזַ :על,זֶ ה ָהיָ ה ָדוֶ ה ִל ֵ
יכ3ם
ּה ֱאל ִֹה$ים לֹא יְ ָד &עּום ֲח ָדׁשִים ִמּקָרֹב ּבָאּו לֹ%א ׂש ְָע $רּום ֲאב ֵֹת ֶ
דברי האזינו לב,יז :יִ זְ ּב ְחּו ַלּׁש ִֵדים לֹא ֱאלֹ ַ
ֲאנִ י בֹו ִכ ָּיה – מונח רביעֲ ,אנִ י – השכינה = מידת מלכות ,בֹו ִכ ָּיה – רביע ,מידת מלכות היא הרביעית בחלוקת הספירות והמידות
לארבע קבוצות) :א( כתר ,חכמה ,בינה )כח"ב( או חכמה ,בינה ,דעת )חב"ד(; )ב( חסד ,גבורה ,תפארת )חג"ת(; )ג( נצח ,הוד,
יסוד )נה"י(; )ד( מלכות.
ֵעינִ י ֵ 5עינִ י יֹ ְר ָדה ּמַיִ ם – מהפך פסק פשטא מונח זקף-קטן ,זקף-קטן מרמז לשני לימודים )א( כפשוטו ,על בכי הנביא) ,ב(
מהפך פשטא מוציא הכתוב מפשוטו ,ללמד על בכי המלכות והספירות שמעליה ,כמבואר להלן.
)א( ֵעינִ י ֵ 5עינִ י – מהפך פסק פשטא ,טעם פסק כאן מלמד על שם אחד )כאן עיני( בעל שתי משמעויות.
ֵעינִ י ֵ 5עינִ י – ֵעינִ י הראשון מרמז לחודש תמוז שצירוף שם הוי' שלו בסדר הפוך ה-ו-ה-י שבו שורש הצרות במעשה העגל בי"ז
תמוז ושבירת הלוחות הראשוניםֵ ,עינִ י השני מרמז לחודש מנחם-אב שצירוף שם הוי' שלו ה-ו-י-ה שהוא כבר תיקון כנאמר
ך וגו'
ה' הֹויָ ה ּב ְִמ ְקנְ ָ 
שמות וארא ט,גִ :הּנֵ8ה יַ דO ,
)ב( ֵעינִ י ֵעינִ י בקריאה ללא טעם פסק ,מהפך הוא טעם תחתון המרמז לזעיר אנפין )ז"א( )שהוא שם כולל למידות חג"ת נה"י(
שבו יש שתי עיניים ,ולכן ֵעינִ י ֵעינִ י בקריאה ללא טעם פסק מרמז לשני עיני זעיר אנפין ,עין ימין של חסד ,עין שמאל של גבורה
– דין ,ומשתי העיניים יֹ ְר ָדה ּמַיִ ם  ,הדין בוכה על על העונש שנאלץ להעניש ,החסד בוכה להמתקת הגלות
)ג( בקריאה עם פסק ֵעינִ י ֵ 5עינִ י – פשטא הוא טעם עליון המרמז לאריך אנפין )א"א( שבו יש רק עין אחת הנקראת עין ימין – עין
חסד ,אמנם האריך אנפין לא גזר הדין שנגזר בזעיר אנפין שתחתיו ,אבל הכאב על גזירת העונש מגיע עד לאריך אנפין שגם עינו
יֹ ְר ָדה ּמַיִ ם )זוהר אידרא( .הערה :אפשר שצריך להחליף ולומר כי )ב( הוא קריאה עם פסק ו)-ג( הוא בקריאה ללא פסק.
ּמּנִי ְמנַ ֵח$ם אומות העולם
ּמּנִי ְמנַ ֵח$ם – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא כולם מצטרפים לעניןּכִ3יָ ,ר ַח%ק ִמ ֶK
ּכִ3יָ ,ר ַח%ק ִמ ֶK
רחקו מלנחם אבל ה' המתגלה באריך אנפין וזעיר אנפין והמלכות = שכינה בוכה עם עם ישראל .וֵ -מׁשִיב נַ ְפׁשִ&י – מונח אתנח,
:סּתִים וְ לֹ3א,גְ ַע ְלּתִים
יהם לֹ3אְ ,מ ְ
מרבה בהבטחה על הגבלת ריחוקו מהם )וי' בחקתי כו,מד( וְ :ףּ,גַם,זֹLאת ּבִ ְ3היֹו ָת@ם ּב ְֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
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