
 

          בס"ד אב תשפ"א 

  שיעורים קצרים במגילת איכה

 הרב מוטי פרנקו

 'פרק ד

נ  ֔ם ָזהָ ֣יוּע  ֙ )א( ֵאיָכה  ְׁ ּכ  ֖ב ִיש  ּט ֣א ה  ם ה  ּפֵ ֑ת  ּת  ְׁ ש  ָנהֹ֙וב ּתִ ֵני־קֹ ֙ כְׁ בְׁ רֹ ֔א  ש  ּבְׁ ל־חוּצ ֖ד   ֹות: ס ֽאש  ּכָ

 איך עומם זהב? איך הכתם הטוב נשתנה?  בזעקה: הפרק פותח 

 : כעת תבוא התשובה זהב? אותו ומה הוא 

נֵ  ָקִר ֙ י ִציֹּון ֤)ב( ּבְׁ יְׁ ִא ֔ה  ֻסּלָ מְׁ ּפָ ים ֖ים ה  ּ ֤ז ֵאיכָ ּ֑ב  בו ְׁ ש  ֵלי־ח  ֙ ה נ חְׁ ִנבְׁ ֲעׂשֵ ֔לְׁ ׂש מ  דֵ ֖ר   ר: סֽי יֹוצֵ ֥ה יְׁ

ים  ּנִ ם ּת  צוּ ש   ֣חָ ֙ )ג( ּג  ּמִ ֑יקוּ ּגוֵּריה  ֖ד ֵהינִ ֔לְׁ ת־ע  זָ ֣ן ּב  כְׁ א  ֵענִ ֔י לְׁ יְׁ בָּ ֖ר ּכ  דְׁ ּמִ  ר: סֽים ּב 

ב   ש  ֨)ד( ּדָ ל־ִחכּ ֹ֛ון יֹונֵ ֥ק לְׁ ָמ ֖ק א  ּצָ ָ ֙ ֹוָלִלים ֽא עֹ֑ו ּב  ם ּפֵֹר ֔לוּ ל  אֲ ֣ש   ם: סֽין ָלה  ׂ֥ש ֵא ֖ח 

פה תיאור של הרעב הקשה בזמן המצור   לנו  שיש  הכתוב מציג  הביא למציאות קשה מאוד. 
התנים דואגים לילדיהם, ואילו בני האדם, ההורים, לא יכלו לדאוג לבניהם  אפילו  ניגודיות,  

 בגלל הרעב הקשה. 

ִלים ֽ)ה( ָהאֹ  מ  ֙ כְׁ ּנִ ֣לְׁ ק֔י תֹולָ ֲ֣עלֵ ֙ ֹות ָהֱאֻמִנים ֑חוּצ ּמוּ ּב  ֖ים ָנש   ֲ֔עד  ּת ֖ע ִחּבְׁ ּפ  ְׁ ש   ֹות: סֽוּ א 

אוכל. אלו שהיו רגילים   חיפשואלו שהיו רגילים לאכול מעדנים, הסתובבו ברחובות שוממים,  
 באשפתות. אוכל ללבוש בגדי משי ותולע חיפשו 

ל  ּד  גְׁ ִּ י ּמִ ֲ֣עוֹ ֙ )ו( ו  ת־ע  ּט  ֽי ֵמ ֔ן ּב  דֹ ֖ח  מֹו־ָר  ֣הֲהפוּכָ ֽם ה  ֑את סְׁ לֹא־חָ ֔כְׁ ע וְׁ  ִים: ס ּֽה ָידָ ֖לוּ בָ ֥ג 

נמשך זמן  שעונש  קיבלה  ירושלים  לעומתה,  סדום נהפכה ברגע אחד, ובידי ה' ולא בידי זרים. ו
   קשה וגם נעשה בידי זרים.  רב, הוא היה  הרבה יותר 

כּ  ִזיר  ֤)ז( ז  ּ  ֙ יהָ ֙וּ נְׁ ח ִ֔מש  ג צ  מוּ ע  ֤ב ָא ֑וּ ֵמָחלָ ֖ל  ם ֙דְׁ ִנינִ ֙ צ  ּפִ ִ֔מּפְׁ ָרָת ֖ים ס  זְׁ  ם: סֽיר ּגִ

פסוק ז מתאר לנו את המנהיגים, הנזירים )מלשון נזר, כתר(. בעבר, עורם היה לבן כשלג, גזרתם 
 יפה כספיר, אך כעת: 

חֹור ֤)ח( ָחש    ְּׁ ֹ ֳ֔אָר ּֽתָ ֙ ךְׁ ִמש  ר֥ם ל חוּצ ֖א ִנּכְׁ ָמ ֙ ד עֹוָרם ֹ֤ות ָצפ  ֑וּ ּב  צְׁ ל־ע   ץ: ס ֽה ָכעֵ ֥ש  ָהיָ ֖ם ָיבֵ ֔ע 

 :כל זה תוצר של הרעב הקשהו

ּ ֤)ט( טֹוִב  ֵלי־ח  ֙ ים ָהיו לְׁ ב ֵמ ֔ח  לֵ ֽר  לְׁ ּ ֙ם ָיז֤הֵ ֣ב ש   ֑י ָרעָ ֖ח  ִר ֙ וּבו ֻדּקָ נוּבֹ ֔מְׁ דָ ֖ים ִמּתְׁ  י: ס ֽת ׂשָ

דֵ  )י( ים ֗יְׁ ִ ֲחָמ ֙ י ָנש  ּ ֣ר  ל ִ֔ני ְּׁ ש  ֵדיה  ֹ֖ות ּבִ ָברֹות ֤ן ָהי ֑וּ י לְׁ ש   ֔לָ ֙ וּ לְׁ ּמִ ֖מֹו ּבְׁ ת־ע  ר ּב   י: סֽב 

בזמן המצור היה רעב כבד מאוד בעיר. הראשונים שנפגעו   :הפסוקים הללו מתארים את המצור 
העשירם   בין  מבדיל  אינו  הרעב  נפגעו,  כולם  המבוגרים.  גם  ואחריהם  התינוקות,  היו  ממנו 

 המכובדים ובין פשוטי העם. 

 תאר לנו את הקרב, את הפריצה אל העיר:  ממשיך ומ הפרק 

לָּ  ת־ֲחָמת֙ה ה֤)יא( ּכִ פ  ֔' א  ָ ּפ ֣ךְׁ ֲחרֹ֖ו ש  ת־אֵ ֹ֑ון א  ּ ּצ  י ּ ֹ֣ו ו  ִצי סֹודֹת  ֹ֖ון ו ּתֹ ֔ש  ּבְׁ ל יְׁ  יָה: סֽאכ 

 ֹ ֱאִמ ֤)יב( ל ּ ֙א ה  ֵכי־א  ֙ ינו לְׁ ץ וכל ּכֹ ֔מ  בֵ ֖ר  ְׁ אֹוֵי ֣צ  ֙ י ָיבֹא ֤ל כִּ ֑י ֵתבֵ ֣ל יֹש  ֲעֵר ֔ר וְׁ ש   לִָ ֖ב ּבְׁ ָ רוּש   ם: סֽי יְׁ



 יה. ירושלים הייתה כל כך חזקה ומבוצרת, אף אחד לא האמין שיצליחו לפרוץ את חומות

 ומדוע זה קרה? 

ּטֹ ֽ)יג( ֵמ  ִביא  ֣ח  כִ ֹ֑ות ּכֲֹהנ  ֖יָה ֲעֹונ ֔את נְׁ ֹפְׁ ּ ש  בָּ ֥יָה ה  ִקרְׁ יִק ּ֥ה ּד  ֖ים ּבְׁ ּדִ  ים: ס ֽם צ 

בספר  ירושלים.  לחורבן  הובילו  אלו  כל  שנשפך,  הנקי  הדם  הכוהנים שחטאו,  השקר,  נביאי 
דם מנשה שפך  לים.  מלכים )ב, כ"א( נכתב שהגזרה נחתמה על הדם הנקי ששפך מנשה בירוש

של   השפוך   דמוהכוונה גם ל  הוסיפו כיצדיקים, של אלו אשר התנגדו למעשיו הרעים. חז"ל  של  
   .ישעיהוהנביא 

ִרים ֤)יד( ָנע גֹ ֔חוּצ ּֽב  ֙ וּ ִעוְׁ דָּ ֲ֖אלֹֽות נְׁ ֹ ֑וּ ּב  ל ל ֽא י֣ם ּבְׁ ע ֔וּכְׁ יה  ֖וּ ִיּגְׁ ֵ ֻבש  לְׁ  ם: סֽוּ ּבִ

 יצה אל עיר. לאחר שהאויב פרץ את החומות הפסוקים הללו מתארים את המתרחש לאחר הפר 
 אנשים מסתובבים בעיר מלאים בדם. , והתחיל לדקור את כל מי שסביב

אוּ לָ ֣א ָק ֞וּרוּ ָטֵמ ֣)טו( ס  ּ ֙וּרוּ ס ֤מֹו ס ֗רְׁ גָּ ֙ וּרו ל־ּתִ ם־נָ ֖י ָנצ ֥עוּ כִּ ֔א  ּ ֽעוּ ָא ֑וּ ּג  רו ּגֹויִ ֙ מְׁ ֹ ּ֔ב   וּר: ס ֽיפוּ ָלג ֖א יֹוִס ֥ם ל

מסתובבים מלאים בדם, וקוראים להתרחק מהם. מי הוא זה שקורא? גם אלו רואים את האנשים  
הם   כאשר  גלותם,  בזמן  ישראל  עם  את  רואים  אשר  הגויים  וגם  העיר,  בתוך  אותם  שרואים 

 מלוכלכים ומסואבים. 

נֵ  ָק ֙י ה֤)טז( ּפְׁ ֹ ֔' ִחּלְׁ יטָ ֖א יֹוִס ֥ם ל ּבִ ה  נֵ ֑יף לְׁ ֹ ֙ י כֲֹהִנים ֤ם ּפְׁ ֹ ֵ֖קנִ אוּ זקנים וּזְׁ ֔א ָנׂשָ ֣ל  נוּ: ס ֽא ָחנָ ֥ים ל

העם לא הקשיב לקול הזקנים ולקול הכוהנים עובדי  :  הכתוב מזכיר שוב סיבה רוחנית לחורבן 
 הם ציפו לישועה ממקור אחר.   ה'.

ּ ֙עֹודֵ ))יז( עודינה  ל   ֙(ינו כְׁ ָרֵת ֔יָנה ֵעינֵ ּ֣תִ זְׁ ל־ע  ֵָּת ֑נוּ הָ ֖ינוּ א  י ִצּפִ ל ּבְׁ ל־גּ ֔נוּ ִצּפִ ֣ב  ֹ ֖ינוּ א  ִ א ֹ֥וי ל : סֽיֹוש   ע 

שמו מבטחם על זרים,  הם  העם עדיין מצפה שתגיע הישועה, אבל לא מהקב"ה אלא ממצרים.  
 וכצפוי זה לא הועיל. 

ָעדֵ ֣)יח( ָצד חֹבֵֹת ֖ינוּ ִמּל  ֔וּ צְׁ רְׁ ת ּבִ א ֛ב ִקצֵּ ֥ינוּ ָקר  ֑כ  י־בָ ֖וּ ָיֵמ ֥ינוּ ָמלְׁ  ינוּ: סֽא ִקצֵּ ֥ינוּ ּכִ

לִּ  ּ ֤)יט( ק  פֵ ֙ ים ָהיו ֵר ינוּ ִמ ֔רֹדְׁ ְׁ ש  ָמ ּ֖נִ ָ ָהִר ֑י ש  ל־ה  ָלֻק ִ֣ים ע  בָּ ֔ים ּדְׁ דְׁ ּמִ בוּ לָ ֥ר ָא ֖נוּ ּב   נוּ: ס ֽרְׁ

 כלומר, גם אלו אשר ניסו להימלט מהעיר, נתפסו. וכולל בתוכם: 

ּפֵ ֤)כ( ר ּ ֙וּח  א  ִ ֙ ינו ש  ּכ  ֔יח  ה֣מְׁ ִחיתֹוָת ֖' ִנלְׁ ְׁ ש  ִצלּ ֔ר ָאמ  ֣ם ֲאש   ֑ד ּבִ נוּ ּבְׁ י  ֹֽו נִ ֖רְׁ ּגֹויִ ֥חְׁ  ם: סֽה ב 

גם המלך נתפס. בפשטות הכוונה היא לצדקיהו, המלך האחרון שניסה להימלט ונתפס גם הוא. 
ֶ֥ה ַבּגֹויִֽם  י  ִצלֹּ֖ו ִנִֽחְּ העם חשב שצדקיהו ימשיך למלוך, והממלכה תנוהל בחסות בבל, אולם זה   -  בְּ

 לא קרה. 

ִחי ֤)כא( ׂשִ  מְׁ ׂשִ י וְׁ ת־ֱאד ֙ יׂשִ ת֖יֹוש   )ֹום יושבתי ּ֔ב  א   (ב  ץ עּ֣בְׁ ם־ָעל  ֑ר  ֲעָבר־כּ ֙ ִיךְׁ ֙וּץ ּג  ִר ּ֔ת  ּכְׁ ְׁ ש  ָעִר ֹ֖וס ּתִ ִתתְׁ  י: סֽי וְׁ

ם־ֲעֹוֵנךְׁ  ּ ֙ )כב( ּת  ת־ִצי ֹ ּ֔ב  לֹוֵת ֖א יֹוִס ֹ֥ון ל גְׁ ה  ק  ֑יף לְׁ ת־ֱאד֙ ד ֲעֹוֵנךְׁ ֤ךְׁ ּפָ לָּ ּ֔ב  ּטֹאָת ֹ֖ום ּגִ ל־ח  : פ ֽה ע   ִיךְׁ

שני פסוקי הסיום של הפרק, פונים אל אדום. כאשר חרב בית ראשון, אדום שמחו לאידם של 
 : הסגירו אנשים מישראל. פונה אליהם הנביא, ואומר להם בכך שישראל, ואף סייעו לבבלים  

ֵ֑ךְּ מנם בת ציון גלתה, אבל  ויבוא. א  כם סופ  ך שמחים, א  אתם מנם כרגע  וא לֹות  ַהגְּ  .ל ֶ֥א יֹוִסּ֖יף לְּ
 אבל אתם עתידים עוד לשלם. על חטאיהם,  את המחיר כבר  ילמוישראל ש

גלות בית שני אשר עתידה להיות על ידי אדום. על , את הפסוקים הללו על העתידחז"ל דרשו 
לעומת זאת   .תהיה האחרונה, ועם ישראל יחזור לאחר מכן לארצו  אדום שגלות    מנבא  הנביא

ִֽיךְּ אדום, הקב"ה  ּ֖ה ַעל־ַחט את   שיבה.   , ללאִּגל 

 



 

 סיכום
תיאור המצור  פרק פותח במתאר את נפילת ירושלים בפועל, עם כל הסבל הנורא שבתהליך. ה   'פרק ד

פורץ אל העיר, עד לכידת אלו  ה האויב    ע"י  שפיכת הדם וממשיך אל  פריצת החומות,    עובר אלוהרעב,  
 שניסו לנוס, כולל המלך.  

בתיאור    שונה מהפרקים הקודמים. בכל שלב  כאן   המנגינה   אך בכל זאתקשים מאוד,    אומנם  התיאורים 
אין התרסה כלפי  בפרק זה כבר  את הסיבה הרוחנית שהביאה למצב זה.    צייןמופיע פסוק המ   הפורענות, 

 בעקבות חטאינו הגיע זו.   - פנימה ריבונו של עולם, אלא המבט הוא 

הייתה תלונה כלפי ריבונו של עולם, כיצד   'ב-'בפרקים אאת תחילת תהליך השינוי פגשנו כבר בפרק ג'.  
בפרק ג התחולל המפנה. מתוך מעמקי הייאוש הופיע המבט    אולםהוא הביא רעה שכזאת על ישראל?  

  כעת,שפט צדק, ולכן עלינו להתפלל אליו.  אל ריבונו של עולם, ההבנה שהקב"ה איתנו, ושמשפטו מ 
מעיד על עצמו  . המבט הוא של עם ש אחרתזו כבר זווית הסתכלות    , למרות התיאורים הקשים   ', פרק דב

 בצדק. שהעונש, חמור ככל שיהיה, הגיע לו  ויודע שהוא חטא

הנביא    .עשיו   יעקב אל מול  ,האויב הרוחני של עם ישראל  –הפרק מסתיים בשני פסוקים המופנים לאדום  
 שמחה זמנית. ועל מפלת ישראל, אך ז ים שמח  כעת הם אומנם  על מפלתם שעוד תגיע. מבשר להם 

ִשִׁ֣"  –  בפסוקים האחרונים של הפרק מסופר ש ַכּ֖ד '  ֔ה  יחַ מְּ ֵ֑ם   ִנלְּ ִחיתֹות  ה'? בפשטות  "ִבשְּ . מי הוא משיח 
הוא מכונה משיח ה'? הרי הוא לא היה מלך מוצלח    אולם מדועהכוונה היא לצדקיהו המלך האחרון.  

צדקיהו ביסודו היה מלך צדיק, אלא שהוא היה חלש אופי. הוא הלך אחרי עצת  במיוחד?! נראה לומר ש
ירמיהו ניסה    כאשר   נות להצלחה הזדמ היתה לו  פוטנציאל,    לו  השרים ולא הצליח לעמוד בפרץ. היה 

אם הוא היה עושה זאת, אז הייתה אפשרות לחיות תחת בבל.    .לעצור אותו מלהצטרף למרידות האזוריות
 אך לפחות ירושלים עדיין הייתה קיימת.  , אומנם זה הוא אינו שלטון עצמאי

ִשִׁ֣יַח ֔ה'הביטוי "חז"ל דרשו את   מלך יהודה האחרון שאכן   יאשיהו היה   על אביו של צדקיהו, יאשיהו.  "מְּ
משיח. הוא עשה מהפכה רוחנית עצומה, הוא ניסה לעצור ולשנות את    להיותפוטנציאל גדול  לו  היה  

רוע הגזרה, אך ללא הועיל. בסוף ספר דברי הימים מסופר שירמיהו קונן קינה על יאשיהו, מסתבר לומר  
אשר ירמיהו מקונן על צדקיהו ועל החורבן, הוא נזכר  וכנראה הדברים חוברו יחד. כ  שלפנינו, שזו הקינה  

 יאשיהו, ועל מה שיכול היה להיות אילו התיקון היה נשלם. במלך בצער 

הפרק מסתיים דווקא באדום ולא בבבל. בבל הם אלו שהחריבו כרגע, אבל האויב הרוחני הוא אדום. 
, סופכם "על הסוס"אתם שכרגע    ולם והאמירה היא, דעו לכם כי נפילתנו היא זמנית, ונשוב לקום. א

 ליפול, ולא תשובו לעלות. 

 


