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 ?Is God our Judge, our Enemy, or our Source of Faith – איכה

Chapter 1 

 

Alas! Lonely sits the city Once great with people! She that was great among nations Is 

become like a widow; The princess among states Is become a thrall.  

Bitterly she weeps in the night, Her cheek wet with tears. There is none to comfort her 

Of all her friends. All her allies have betrayed her; They have become her foes.  

Judah has gone into exile Because of misery and harsh oppression; When she settled 

among the nations, She found no rest; All her pursuers overtook her In the narrow 

places.  

Zion’s roads are in mourning, Empty of festival pilgrims; All her gates are deserted. Her 

priests sigh, Her maidens are unhappy— She is utterly disconsolate!  

Her enemies are now the masters, Her foes are at ease, Because the LORD has afflicted 

her For her many transgressions; Her infants have gone into captivity Before the 

enemy.  

Gone from Fair Zion are all That were her glory; Her leaders were like stags That found 

no pasture; They could only walk feebly Before the pursuer.  

All the precious things she had In the days of old Jerusalem recalled In her days of woe 

and sorrow, When her people fell by enemy hands With none to help her; When 

enemies looked on and gloated Over her downfall.  

Jerusalem has greatly sinned, Therefore she is become a mockery. All who admired her 

despise her, For they have seen her disgraced; And she can only sigh And shrink back.  

Her uncleanness clings to her skirts. She gave no thought to her future; She has sunk 

appallingly, With none to comfort her.— See, O LORD, my misery; How the enemy 

jeers!  

The foe has laid hands On everything dear to her. She has seen her Sanctuary Invaded 

by nations Which You have denied admission Into Your community.  

All her inhabitants sigh As they search for bread; They have bartered their treasures for 

food, To keep themselves alive.— See, O LORD, and behold, How abject I have become!  

May it never befall you, All who pass along the road— Look about and see: Is there any 

agony like mine, Which was dealt out to me When the LORD afflicted me On His day of 

wrath?  

From above He sent a fire Down into my bones. He spread a net for my feet, He hurled 

me backward; He has left me forlorn, In constant misery.  

The yoke of my offenses is bound fast, Lashed tight by His hand; Imposed upon my 

neck, It saps my strength; The Lord has delivered me into the hands Of those I cannot 

withstand.  

The Lord in my midst has rejected All my heroes; He has proclaimed a set time against 

me To crush my young men. As in a press the Lord has trodden Fair Maiden Judah.  

For these things do I weep, My eyes flow with tears: Far from me is any comforter Who 

might revive my spirit; My children are forlorn, For the foe has prevailed.  

Zion spreads out her hands, She has no one to comfort her; The LORD has summoned 

against Jacob His enemies all about him; Jerusalem has become among them A thing 

unclean.  

The LORD is in the right, For I have disobeyed Him. Hear, all you peoples, And behold 

my agony: My maidens and my youths Have gone into captivity!  

I cried out to my friends, But they played me false. My priests and my elders Have 

perished in the city As they searched for food To keep themselves alive.  

See, O LORD, the distress I am in! My heart is in anguish, I know how wrong I was To 

disobey. Outside the sword deals death; Indoors, the plague.  

 איכה פרק א  
 

)א( איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה 
כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה 

 למס: ס
אין לה )ב( בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה 

מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה מנחם 
 לאיבים: ס

)ג( גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה 
בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין 

 המצרים: ס
)ד( דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה 

יא מר שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות וה
 לה: ס

כי יקוק הוגה על )ה( היו צריה לראש איביה שלו 
 עולליה הלכו שבי לפני צר: סרב פשעיה 

)ו( ויצא מן בת מבת ציון כל הדרה היו שריה 
כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני 

 רודף: ס
)ז( זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה 

אין עוזר  ואשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר 
 ראוה צרים שחקו על משבתה:  לה

על כן לנידה היתה כל  חטא חטאה ירושלם)ח( 
מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה 

 ותשב אחור: 
)ט( טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד 

ראה יקוק את עניי כי  אין מנחם להפלאים 
 הגדיל אויב: 

ים )י( ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גו
 באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך: 

)יא( כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו 
מחמודיהם מחמדיהם באכל להשיב נפש ראה 

 יקוק והביטה כי הייתי זוללה: ס
)יב( לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש  

מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יקוק 
 ביום חרון אפו: ס
אש בעצמתי וירדנה פרש  )יג( ממרום שלח

רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום 
 דוה: ס

בידו ישתרגו עלו על צוארי  על פשעי)יד( נשקד 
 הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום: ס

)טו( סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד 
 לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה: 

כי יה עיני עיני ירדה מים )טז( על אלה אני בוכ 
משיב נפשי היו בני שוממים  רחק ממני מנחם

 כי גבר אויב: ס
צוה יקוק  אין מנחם לה)יז( פרשה ציון בידיה 

 ליעקב סביביו צריו היתה ירושלם לנדה ביניהם: 
שמעו נא כל  צדיק הוא יקוק כי פיהו מריתי)יח( 

עמים העמים וראו מכאבי בתולתי ובחורי הלכו 
 בשבי: 

)יט( קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני 
 בעיר גועו כי בקשו אכל למו וישיבו את נפשם: 
)כ( ראה יקוק כי צר לי מעי חמרמרו נהפך לבי 

מחוץ שכלה חרב בבית  כי מרו מריתיבקרבי 
 כמות: ס
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When they heard how I was sighing, There was none to comfort me; All my foes heard 

of my plight and exulted. For it is Your doing: You have brought on the day that You 

threatened. Oh, let them become like me!  

Let all their wrongdoing come before You, And deal with them As You have dealt with 

me For all my transgressions. For my sighs are many, And my heart is sick. 

 

כל איבי  אין מנחם לי)כא( שמעו כי נאנחה אני 
שמעו רעתי ששו כי אתה עשית הבאת יום  

 קראת ויהיו כמוני: 
)כב( תבא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר 

 כי רבות אנחתי ולבי דוי:  על כל פשעיעוללת לי 
 

Chapter 2 

 

Alas! The Lord in His wrath Has shamed Fair Zion, Has cast down from heaven to earth 

The majesty of Israel. He did not remember His Footstool On His day of wrath.  

The Lord has laid waste without pity All the habitations of Jacob; He has razed in His 

anger Fair Judah’s strongholds. He has brought low in dishonor The kingdom and its 

leaders.  

In blazing anger He has cut down All the might of Israel; He has withdrawn His right 

hand In the presence of the foe; He has ravaged Jacob like flaming fire, Consuming on 

all sides.  

He bent His bow like an enemy, Poised His right hand like a foe; He slew all who 

delighted the eye. He poured out His wrath like fire In the Tent of Fair Zion.  

The Lord has acted like a foe, He has laid waste Israel, Laid waste all her citadels, 

Destroyed her strongholds. He has increased within Fair Judah Mourning and 

moaning.  

He has stripped His Booth like a garden, He has destroyed His Tabernacle; The LORD 

has ended in Zion Festival and sabbath; In His raging anger He has spurned King and 

priest.  

The Lord has rejected His altar, Disdained His Sanctuary. He has handed over to the 

foe The walls of its citadels; They raised a shout in the House of the LORD As on a 

festival day.  

The LORD resolved to destroy The wall of Fair Zion; He measured with a line, refrained 

not From bringing destruction. He has made wall and rampart to mourn, Together 

they languish.  

Her gates have sunk into the ground, He has smashed her bars to bits; Her king and 

her leaders are in exile, Instruction is no more; Her prophets, too, receive No vision 

from the LORD.  

Silent sit on the ground The elders of Fair Zion; They have strewn dust on their heads 

And girded themselves with sackcloth; The maidens of Jerusalem have bowed Their 

heads to the ground.  

My eyes are spent with tears, My heart is in tumult, My being melts away Over the 

ruin of my poor people, As babes and sucklings languish In the squares of the city.  

They keep asking their mothers, “Where is bread and wine?” As they languish like 

battle-wounded In the squares of the town, As their life runs out In their mothers’ 

bosoms.  

What can I take as witness or liken To you, O Fair Jerusalem? What can I match with 

you to console you, O Fair Maiden Zion? For your ruin is vast as the sea: Who can heal 

you?  

Your seers prophesied to you Delusion and folly. They did not expose your iniquity So 

as to restore your fortunes, But prophesied to you oracles Of delusion and deception.  

All who pass your way Clap their hands at you; They hiss and wag their head At Fair 

Jerusalem: “Is this the city that was called Perfect in Beauty, Joy of All the Earth?”  

All your enemies Jeer at you; They hiss and gnash their teeth, And cry: “We’ve ruined 

her! Ah, this is the day we hoped for; We have lived to see it!”  

 איכה פרק ב 

 

באפו אדני את בת ציון השליך  )א( איכה יעיב

משמים ארץ תפארת ישראל ולא זכר הדם  רגליו 

 ביום אפו: 

)ב( בלע אדני לא ולא חמל את כל נאות יעקב הרס 

בעברתו מבצרי בת יהודה הגיע לארץ חלל 

 ממלכה ושריה: 

)ג( גדע בחרי אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו 

 סביב:  מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה

)ד( דרך קשתו כאויב נצב ימינו כצר ויהרג כל 

 מחמדי עין באהל בת ציון שפך כאש חמתו: 

)ה( היה אדני כאויב בלע ישראל בלע כל 

ארמנותיה שחת מבצריו וירב בבת יהודה תאניה 

 ואניה: 

)ו( ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח יקוק בציון 

 מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן: 

)ז( זנח אדני מזבחו נאר מקדשו הסגיר ביד אויב 

 חומת ארמנותיה קול נתנו בבית יקוק כיום מועד: 

)ח( חשב יקוק להשחית חומת בת ציון נטה קו לא 

 השיב ידו מבלע ויאבל חל וחומה יחדו אמללו: ס

)ט( טבעו בארץ שעריה אבד ושבר בריחיה מלכה 

חזון ושריה בגוים אין תורה גם נביאיה לא מצאו 

 מיקוק: 

)י( ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על 

ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולת 

 ירושלם: 

)יא( כלו בדמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ 

כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחבות 

 קריה: 

)יב( לאמתם יאמרו איה דגן ויין בהתעטפם כחלל 

 פך נפשם אל חיק אמתם: ברחבות עיר בהשת

)יג( מה אעידך מה אדמה לך הבת ירושלם מה 

אשוה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול כים 

 שברך מי ירפא לך: 

)יד( נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא גלו על עונך 

להשיב שביתך שבותך ויחזו לך משאות שוא 

 ומדוחים: 

 )טו( ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו

ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת 

 יפי משוש לכל הארץ: 

)טז( פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן 

 אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו: 
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The LORD has done what He purposed, Has carried out the decree That He ordained 

long ago; He has torn down without pity. He has let the foe rejoice over you, Has 

exalted the might of your enemies.  

Their heart cried out to the Lord. O wall of Fair Zion, Shed tears like a torrent Day and 

night! Give yourself no respite, Your eyes no rest.  

Arise, cry out in the night At the beginning of the watches, Pour out your heart like 

water In the presence of the Lord! Lift up your hands to Him For the life of your 

infants, Who faint for hunger At every street corner.  

See, O LORD, and behold, To whom You have done this! Alas, women eat their own 

fruit, Their new-born babes! Alas, priest and prophet are slain In the Sanctuary of the 

Lord!  

Prostrate in the streets lie Both young and old. My maidens and youths Are fallen by 

the sword; You slew them on Your day of wrath, You slaughtered without pity.  

You summoned, as on a festival, My neighbors from roundabout. On the day of the 

wrath of the LORD, None survived or escaped; Those whom I bore and reared My foe 

has consumed. 

 

)יז( עשה יקוק אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה 

מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים 

 קרן צריך: 

בם אל אדני חומת בת ציון הורידי כנחל )יח( צעק ל

אל תתני פוגת לך אל  תדם בת  הדמעה יומם וליל

 עינך: 

)יט( קומי רני בליל בלילה לראש אשמרות שפכי 

כמים לבך נכח פני אדני שאי אליו כפיך על  נפש 

 עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות: 

תאכלנה )כ( ראה יקוק והביטה למי עוללת כה אם 

נשים פרים עללי טפחים אם יהרג במקדש אדני 

 כהן ונביא: 

)כא( שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתי ובחורי 

 נפלו בחרב הרגת ביום אפך טבחת לא חמלת: 

)כב( תקרא כיום מועד מגורי מסביב ולא היה ביום 

אף יקוק פליט ושריד אשר טפחתי ורביתי איבי 

 כלם: 

 

 סוק א רש"י איכה פרק ג פ 
היה מתאונן ירמיה לומר אני הגבר ראה עני אשר ראה עוני מכל הנביאים שנתנבאו על חורבן הבית שבימיהם לא  -)א( אני הגבר ראה עני 

 של רודה ומכה הוא הקב"ה: -בשבט עברתו  נחרב הבית כי אם בימי:
 

 אבן עזרא איכה פרק ג פסוק א  
 המגלה ירמיה כתבה אם כן יהיה הוא האומר אני הגבר או יאמר כל אחד מישראל: אמרו קדמוני' ז"ל כי זאת  -)א( אני הגבר 

 

Chapter 3 

 

I am the man who has known affliction Under the rod of His wrath; 
2Me He drove on and on In unrelieved darkness; 
3On none but me He brings down His hand Again and again, without cease. 

 .4He has worn away my flesh and skin; He has shattered my bonesב 
5All around me He has built Misery and hardship; 
6He has made me dwell in darkness, Like those long dead. 

 .7He has walled me in and I cannot break out; He has weighed me down with chainsג 
8And when I cry and plead, He shuts out my prayer; 
9He has walled in my ways with hewn blocks, He has made my paths a maze. 

 ;10He is a lurking bear to me, A lion in hidingד 
11He has forced me off my way and mangled me, He has left me numb. 
12He has bent His bow and made me The target of His arrows: 

 .13He has shot into my vitals The shafts of His quiverה 
14I have become a laughingstock to all people, The butt of their gibes all day long. 
15He has filled me with bitterness, Sated me with wormwood. 

 .16He has broken my teeth on gravel, Has ground me into the dustו 
17My life was bereft of peace, I forgot what happiness was. 
18I thought my strength and hope Had perished before the Lord. 

 ;19To recall my distress and my misery Was wormwood and poisonז 
20Whenever I thought of them, I was bowed low. 
21But this do I call to mind, Therefore I have hope: 

 .22The kindness of the Lord has not ended, His mercies are not spentח 
23They are renewed every morning— Ample is Your grace! 

 איכה פרק ג 

 

 בשבט עברתו:)א( אני הגבר ראה עני 

 )ב( אותי נהג וילך חשך ולא אור:

 )ג( אך בי ישב יהפך ידו כל היום: ס

 )ד( בלה בשרי ועורי שבר עצמותי:

 )ה( בנה עלי ויקף ראש ותלאה:

 )ו( במחשכים הושיבני כמתי עולם: ס

 )ז( גדר בעדי ולא אצא הכביד נחשתי:

 )ח( גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי:

 יבתי עוה: ס)ט( גדר דרכי בגזית נת

 )י( דב ארב הוא לי אריה ארי במסתרים:

 )יא( דרכי סורר ויפשחני שמני שמם:

 )יב( דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ: ס

 )יג( הביא בכליותי בני אשפתו:

 )יד( הייתי שחק לכל עמי נגינתם כל היום:

 )טו( השביעני במרורים הרוני לענה: ס

 )טז( ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר:

 ( ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה:)יז

 )יח( ואמר אבד נצחי ותוחלתי מיקוק: ס

 )יט( זכר עניי ומרודי לענה וראש:

 )כ( זכור תזכור ותשיח ותשוח עלי נפשי:

 )כא( זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל: ס

 )כב( חסדי יקוק כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו:

 )כג( חדשים לבקרים רבה אמונתך:

 קוק אמרה נפשי על כן אוחיל לו: ס)כד( חלקי י



4 
www.alexisrael.org  - הרב אלכס ישראל 

24“The Lord is my portion,” I say with full heart; Therefore will I hope in Him. 

 ;25The Lord is good to those who trust in Him, To the one who seeks Himט 
26It is good to wait patiently Till rescue comes from the Lord. 
27It is good for a man, when young, To bear a yoke; 

 .28Let him sit alone and be patient, When He has laid it upon himי 
29Let him put his mouth to the dust— There may yet be hope. 
30Let him offer his cheek to the smiter; Let him be surfeited with mockery. 

 31For the Lord does not Reject forever, 32But first afflicts, then pardonsכ 

In His abundant kindness. 
33For He does not willfully bring grief, Or affliction to man, 

 .34Crushing under His feet All the prisoners of the earthל 
35To deny a man his rights In the presence of the Most High, 
36To wrong a man in his cause— This the Lord does not choose. 

 ?37Whose decree was ever fulfilled, Unless the Lord willed itמ 
38Is it not at the word of the Most High, That weal and woe befall? 
39Of what shall a living man complain? Each one of his own sins! 

 ;40Let us search and examine our ways, And turn back to the Lordנ 
41Let us lift up our hearts with our hands To God in heaven: 
42We have transgressed and rebelled, And You have not forgiven. 

 .43You have clothed Yourself in anger and pursued us, You have slain without pityס 
44You have screened Yourself off with a cloud, That no prayer may pass through. 
45You have made us filth and refuse In the midst of the peoples. 

 .46All our enemies loudly Rail against usפ 
47Panic and pitfall are our lot, Death and destruction. 
48My eyes shed streams of water Over the ruin of my poor people. 

 ,49My eyes shall flow without cease, Without respiteע 
50Until the Lord looks down And beholds from heaven. 
51My eyes have brought me grief ; Over all the maidens of my city. 

 .52My foes have snared me like a bird, Without any causeצ 
53They have ended my life in a pit And cast stones at me. 
54Waters flowed over my head; I said: I am lost! 

 .55I have called on Your name, O Lord, From the depths of the Pitק 
56Hear my plea; Do not shut Your ear To my groan, to my cry! 
57You have ever drawn nigh when I called You; You have said, “Do not fear!” 

 .58You championed my cause, O Lord, You have redeemed my lifeר 
59You have seen, O Lord, the wrong done me; Oh, vindicate my right! 
60You have seen all their malice, All their designs against me; 

 ,61You have heard, O Lord, their taunts, All their designs against meש 
62The mouthings and pratings of my adversaries Against me all day long. 
63See how, at their ease or at work, I am the butt of their gibes. 

 .64Give them, O Lord, their deserts According to their deedsת 
65Give them anguish of heart; Your curse be upon them! 
66Oh, pursue them in wrath and destroy them From under the heavens of the Lord! 

 

 )כה( טוב יקוק לקוו לנפש תדרשנו:

 )כו( טוב ויחיל ודומם לתשועת יקוק:

 )כז( טוב לגבר כי ישא על בנעוריו: ס

 )כח( ישב בדד וידם כי נטל עליו:

 )כט( יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה:

 )ל( יתן למכהו לחי ישבע בחרפה: ס

 אדני:)לא( כי לא יזנח לעולם 

 )לב( כי אם הוגה ורחם כרב חסדו חסדיו:

 )לג( כי לא ענה מלבו ויגה בני איש: ס

 )לד( לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ:

 )לה( להטות משפט גבר נגד פני עליון:

 )לו( לעות אדם בריבו אדני לא ראה: ס

 )לז( מי זה אמר ותהי אדני לא צוה:

 )לח( מפי עליון לא תצא הרעות והטוב:

 מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו חטאיו: ס)לט( 

 )מ( נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יקוק:

 )מא( נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים:

 )מב( נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת: ס

 )מג( סכתה באף ותרדפנו הרגת לא חמלת:

 )מד( סכותה בענן לך מעבור תפלה:

 )מה( סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים: ס

 מו( פצו עלינו פיהם כל איבינו:)

 )מז( פחד ופחת היה לנו השאת והשבר:

 )מח( פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי: ס

 )מט( עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות:

 )נ( עד ישקיף וירא יקוק משמים:

 )נא( עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי: ס

 )נב( צוד צדוני כצפור איבי חנם:

 בבור חיי וידו אבן בי:)נג( צמתו 

 )נד( צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי: ס

 )נה( קראתי שמך יקוק מבור תחתיות:

)נו( קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי 

 לשועתי:

 )נז( קרבת ביום אקראך אמרת אל תירא: ס

 )נח( רבת אדני ריבי נפשי גאלת חיי:

 )נט( ראיתה יקוק עותתי שפטה משפטי:

 תם כל מחשבתם לי: ס)ס( ראיתה כל נקמ

 )סא( שמעת חרפתם יקוק כל מחשבתם עלי:

 )סב( שפתי קמי והגיונם עלי כל היום:

 )סג( שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם: ס

 )סד( תשיב להם גמול יקוק כמעשה ידיהם:

 )סה( תתן להם מגנת לב תאלתך להם:

 )סו( תרדף באף ותשמידם מתחת שמי יקוק: פ

 

 ב   ' בבלי יומא סט עמ

שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר +דברים י+ האל    - דאמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה  

אמר: נכרים   דניאל,ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא  ירמיה הגדל הגבר והנורא, אתא 

אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן    משתעבדים בבנין, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו
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שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין   -ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו 

א שאמתי  אמר רבי אלעזר: מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הו - האומות? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה! 

 הוא, לפיכך לא כיזבו בו. 

R. Yehoshua Ben Levi, asks: Why were they called the Men of the Great Assembly? - Because they restored the 

crown of the Divine Attributes to its former glory. Moses said, 'The great G-d, the Mighty, and the Awesome.' 

(Appellations which we use in the first blessing of the Amidah: HAGADOL, HAGIBOR V'HANORA.) Then Jeremiah 

came and said, 'Gentiles are destroying His Temple. Where is His Awesomeness?' Hence he omitted the term 

'Awesome.' Daniel came and said, 'Gentiles are enslaving His sons. Where is His Mightiness?' Hence he omitted 

the term Mighty. But they (the Great Assembly) came and said, 'On the contrary! Therein lie His mighty deeds: 

that He suppresses His wrath, that He extends His patience to the wicked. Therein lie His awesome powers: but 

for the awe of Him, how could one nation (Israel) persist among the (many) nations.' (B.T. Yoma 69b)" 

 
 :והנורא אשר לא  ישא פנים ולא יקח שחד האל הגדל הגבר כי יקוק אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים   יז: י דברים 

 :יקוק צבאות שמוהאל הגדול הגבור   עשה חסד לאלפים ומשלם עון אבות אל חיק בניהם אחריהם ח י":לב ירמיהו

 שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו:  האל הגדול והנורא אדני אנא...ואתפללה ליקוק אלהי  ד: טדניאל 

 שמר הברית וחסד לאהביו ולשמרי מצותיו:   האל הגדול והנוראואמר אנא יקוק אלהי השמים  ה:אנחמיה  

 שומר הברית והחסד  גבור והנוראהאל הגדול הועתה אלהינו  :לבטנחמיה 

 
Kinna recited on night of Tisha B'Av 

 
 אֹוי  - ה' ֶמה ָהָיה ָלנּו ְזֹכר

יָטה ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרָפֵתנּו   ַהבִּ

 ָלנו ֶמה ָהָיה  אֹוי 
 

ְרָדְפנּו  ַעל  אֹוי  – ַצָּואֵרנּו נִּ
ָנם ָרָדְפנּו  ְנַאת חִּ י שִּ  כִּ

 ֶמה ָהָיה ָלנו  אֹוי 

We were pursued by our necks - Woe 

For we pursued brotherly hatred 

- Woe, what has become of us! 
 

יא ַלְחֵמנּו ְבַנְפֵשנּו  אֹוי  – ָנבִּ
י   י ָיֵדנּו כִּ  ָקַפְצנּו ֵמָענִּ

 ֶמה ָהָיה ָלנו  אֹוי 

 

…We search for bread at risk of our lives - Woe 

For we closed our hands to the needy 

- Woe, what has become of us! 
 

ים נּו ָנשִּ ּיֹון עִּ  אֹוי  – ְבצִּ
נּו  ְמאּו ְוזִּ יש טִּ י ֵאֶשת אִּ  כִּ

  ָלנו ֶמה ָהָיה  אֹוי 

 
…Women were raped in Zion – Woe 

For men were promiscuous with a married 

woman. 

- Woe, what has become of us!" 

 

 קינה "ואתה אמרת"
 

ָמְך ָתהואַ  יב עִּ ינּו ָאַמְרָת ֵהיֵטב ֵאיטִּ ְפלִּ י ְוַעָמְך ְונִּ  ֲאנִּ

ְללּו ְשָמְך ְוָלָמה ַּיַעל חִּ  ָשַפְכָת ֲעֵליֶהם ַזְעָמְך ְולֹא  ְבֵני ְבלִּ
 

"YOU said – 'I will be abundantly good to you' 

'And I and your people will be exceptional' 

SO WHY do criminals defile your name? 

And you did not pour your anger upon them? 

 

ְמַאס ָכל ּגֹויָזנַ  ַאָתה ֶקֶרב ּגֹוי ָלַקַחת ְלָך ְחָת ַותִּ  ּגֹוי מִּ

י ּגֹוי ְָלָמהו יֵדם  ְוָאְמרּו ָחש ְוָעָלה ַעל ַאְרצִּ ְלכּו ְוַנְכחִּ
ּגֹוי   מִּ

 

…YOU abandoned and rejected every nation 

To take one nation from amongst the nations; 

SO WHY did you swiftly send a nations to my 

land? 

Who said: Let us destroy them so that they cease 

to be a nation. 

 

יְנָך ְוָיֶדָך ַהר ֶזה ָקְנָתה כֹוַנְנָת ְלֶשֶבת הֹוֶדָך ַאָתה  ְימִּ

ין הֹוֶדָך ְוָלָמה ֵסא ְכבֹוֶדָך ַוְתַנֵבל ְלָאחֹור ֵהַשְבָת ְימִּ   כִּ
 

…YOU fixed a place for your Presence to dwell 

This mountain that your hands established, 

SO WHY have you thrown aside the place of 

Your splendour,  

And have defiled the throne of your glory?" 

 
 


