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Anguish and Anger
Structure in the Book of Eikha

1) Bereishit 9:6
יִָּׁשֵפ�ָּדמֹוָּבָאָדםָהָאָדםַּדםׁשֵֹפ�

A     B      C      C      B      A

2) The Book of Ruth
A: Chapter One: Naomi’s Problem
B: Chapter Two: Restoring Food
B: Chapter Three: Restoring Family
A: Chapter Four: Naomi’s Solution

3) Eikha’s Concentric Structure
Eikha Chapter One
Eikha Chapter Two
Eikha Chapter Three
Eikha Chapter Four
Eikha Chapter Five

4) Eikha 1: Chiastic Structure
ַּבְּמִדינֹות.ָׂשָרִתיַבּגֹויִםַרָּבִתי(א).1

.אֲהֶביָהִמָּכלְמַנֵחםָלּהֵאין(ב).2
ים:ָצִרַהּמֵּביןִהִּׂשיגּוָהרְדֶפיָהָּכל(ג).3

ָלּה:ַמרוְִהיאּנּוגֹותְּבתּולֶתיָהנֱֶאנִָחיםּכֲהֶניָה(ד).4
ָצר:ִלְפנֵיְׁשִביָהְלכּועֹוָלֶליָה(ה).5

ֲהָדָרּהָּכלִצּיֹוןַּבתִמבתמןוַּיֵֵצא(ו).6

נְָתנּוֶלֶחםְמַבְקִׁשיםנֱֶאנִָחיםַעָּמּהלָּכ(יא).7
ְרֵאהנֶָפׁשְלָהִׁשיבְּבאֶכלַמֲחַמֵּדיֶהםמחמודיהם

ִּכי ָהיִיִתי זֹוֵלָלה:וְַהִּביָטהיְקוָק
ִאםּוְראּוַהִּביטּוֶדֶר�עְבֵריָּכלֲאֵליֶכםֹואל(יב).7
יְקוָקהֹוָגהֲאֶׁשרִליעֹוַללֲאֶׁשרְּכַמְכאִביַמְכאֹוביֵׁש

ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו:

ְּביֶָדיָהִצּיֹוןֵּפְרָׂשה(יז).6
:ַבֶּׁשִביָהְלכּוּוַבחּוַריְּבתּולַתי(יח).5

ָּגוָעּוָּבִעירּוְזֵקנַיּכֲהַני(יט).4
ִליַצרִּכייְקוָקְרֵאה(כ).3

ִליְמַנֵחםֵאיןָאנִינֱֶאנָָחהִּכיָׁשְמעּו(כא).2
ַדָּוי:וְִלִּביַאנְחַתיַרּבֹותִּכי(כב).1
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5) Eikha 2: Chiastic Structure
ַאּפֹו:ְּביֹוםַרְגָליוֲהדֹםָזַכרוְלא(א).1

יֲַעקבנְאֹותָּכלֵאתָחַמלוְלאלאֲאדנָיִּבַּלע(ב).2
ָסִביב:ָאְכָלהֶלָהָבהְּכֵאׁשְּביֲַעקבוַּיְִבַער(ג).3

ֲחָמתֹו:ָּכֵאׁשָׁשַפ�(ד).4

ְּכֵבִדיָלָאֶרץִנְׁשַּפ�ֵמַעיֳחַמְרְמרּוֵעינַיַבְּדָמעֹותלּוָּכ(יא).5
:ִקְריָהִּבְרחבֹותעֹוֵלל וְיֹונֵקֵּבָעֵטףַעל ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי

ֶּכָחָללְּבִהְתַעְּטָפםוָיָיִןָּדָגןַאּיֵהיאְמרּוִאּמָתםְל(יב).5
ִאּמָֹתם:נְַפָׁשם ֶאל ֵחיקְּבִהְׁשַּתֵּפ�ִעירִּבְרחבֹות

ֲא-דנָיְּפנֵינַכחִלֵּב�ַכַּמיִםִׁשְפִכי(יט).4
עֲלֵליִּפְריָםנִָׁשיםּתאַכְלָנהִאםּכהעֹוַלְלָּתְלִמיוְַהִּביָטהיְקוָקְרֵאה(כ).3
ִטֻּפִחים

ָחָמְלָּת:לאָטַבְחָּתַאֶּפ�ְּביֹוםָהַרְגָּת(כא).2
וְָׂשִרידָּפִליטיְקוָקַאףְּביֹוםָהיָהוְלא(כב).1

6) The Inner Chiasm of Chapter 1:
ְרֵאהנֶָפׁשְלָהִׁשיבְּבאֶֹכלַמֲחַמֵּדיֶהםמחמודיהםנְָתנּוֶלֶחםְמַבְקִׁשיםנֱֶאנִָחיםַעָּמּהָּכל(יא)

ַמְכאֹוביֵׁשִאםּוְראּוַהִּביטּוֶדֶר�עְֹבֵריָּכלֲאֵליֶכםלֹוא(יב)זֹוֵלָלה:ָהיִיִתיִּכיוְַהִּביָטהה'
ְּכַמְכאִֹבי ֲאֶׁשר עֹוַלל ִלי ֲאֶׁשר הֹוָגה ה' ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו:

Eikha Chapter One
• Lonely
• Widow
• Tears
• Absence of Comforter

איכה פרק א פסוק א
ְּכַאְלָמנָהָהיְָתהֵאיָכה יְָׁשָבה ָבָדד    ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם

ָלַמסָהיְָתהַרָּבִתי ַבּגֹויִם    ָׂשָרִתי ַּבְּמִדינֹות

7) The Inner Chiasm of Chapter Two:
וְיֹונֵקעֹוֵללֵָעֵטףּבַעִּמיַּבתֶׁשֶברַעלְּכֵבִדיָלָאֶרץִנְׁשַּפ�ֵמַעיֳחַמְרְמרּוֵעינַיַבְּדָמעֹותלּוָּכ(יא)

ִעירִּבְרחבֹותֶּכָחָללְּבִהְתַעְּטָפםוָיָיִןָּדָגןַאּיֵהיאְמרּוִאּמָתםְל(יב)ִקְריָה:ִּבְרחבֹות
נְַפָׁשם ֶאל ֵחיק ִאּמָֹתם:ְּבִהְׁשַּתֵּפ�

Eikha Chapter Two
• Anger
• Confusion
• Buildings Crashing
• Children Dying

איכה פרק א פסוק א
ְּבִמְקַּדׁשיֵָהֵרגִאםִטֻּפִחיםעֲֹלֵליִּפְריָםנִָׁשיםּתֹאַכְלנָהִאםּכֹהעֹוַלְלָּתְלִמיוְַהִּביָטהה'ְרֵאה
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ֲאדֹנָי ּכֵֹהן וְנִָביא.

8) ALPHABETIC COMPOSITIONS WITH AN INNER CHIASM

Tehillim 145:11-12
(יא) ְּכבֹוד ַמְלכּוְת� יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְת� יְַדֵּברּו:

(יב) ְלהֹוִדיַע ִלְבנֵי ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו:

Mishlei 31:19-20
יֶָדיָה ִׁשְּלָחה ַבִּכיׁשֹור וְַכֶּפיָה ָּתְמכּו ָפֶל�:
ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ֶלָענִי וְיֶָדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶאְביֹון:

9) Linguistic Similarities: Chapters One and Five

איכה, פרק ה איכה, פרק א'
(ה',ג')כאלמנותאמתינו (א',א')כאלמנההיתה

(ה',י"ז)עינינוחשכועל אלה מיםירדהעיניעיניבוכיהאניאלאעל
(א',ט"ז)

מחולנו (ה',ט"ז)אבלנהפך ל (א',ד')אבלותדרכי ציון

לזרים (ה',ב')נהפכהנחלתנו
לאבל מחולנו (ה',ט"ו)נהפך

לבי בקרבי (א',כ')נהפך

(ה',ה')נרדפנועל צוארנו השיגוה (א',ג')רדפיהכל
(ה',י"ז)דוה לבנועל זה היה (א',כ"ב)לבי דויו

( א',י"ג)דוהכל היום

ואינם (ה', ז')חטאואבותינו
(ה', ט"ז)חטאנואוי נא לנו כי

ירושלים (א', ח')חטאהחטא

לנו (ה',ה')הונחולא (א', ג')מנוחמצאהלא

(ה',ה')נרדפנוצוארנועל (א',י"ד)צואריעלו על

משלו בנו (ה',ח')עבדים (א',ג')עבדהומרב

(ה',י"ג)כשלוונערים בעץ כחי (א',י"ד)הכשיל
(ה',ט')לחמינונביאבנפשינו באוכלמחמדיהםנתנולחםמבקשים

(א',י"א)נפשלהשיב

כשלובעץונעריםנשאוטחוןבחורים
(ה', י"ג)

בחרילשבורמועדעליכחי...קראהכשיל
(א', י"ד-ט"ו)

המדבר (ה',ט')חרבמפני (א',כ')חרבמחוץ שכלה

שבתו (ה',י"ד)משערזקנים שוממין (א',ד')שעריהכל
(ה',י"ד)שבתוזקנים משער (א', ז')משבתיהשחקו על

(נהדרולאזקניםפנינתלובידםשרים
ה',י"ב)

שריההיוהדרהכלציוןמבתויצא
כאילים (א',ו')

ה',י"ח)ששמם (על הר ציון (א',ד')שוממיןכל שעריה
(א',י"ג)שממהנתתני
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(א',ט"ז)שוממיםהיו בני

(ה',כ"א)ימינו כקדםחדש (א',ז')מימי קדםאשר היו

(ה', ט"ז)חטאנואוי נא לנו כי ירושלים (א',ח')חטאהחטא
(ה',ו')ידמצרים נתנו

(ה',ח')מידםפרק אין
נתלו (ה',י"ב)בידםשרים

...בידונשקד על פשעי
לא אוכל קום (א',י"ד)בידינתנני א-דני
(א',י"ז)בידיהפרשה ציון

(ה',לנכריםבתינולזריםנהפכהנחלתנו
ב')

כמות (א', כ')בביתמחוץ שכלה חרב

יד (ה',ו')נתנומצרים שממה (א',י"ג)נתנני
לא אוכל קום (א',י"ד)בידיא-דנינתנני

עטרת ראשה (ה',ט"ז)נפלה עמה ביד צר (א',ז')בנפל

Eikha Chapters One and Five
• Quiet
• Lonely
• Empty
• Desolation
• Tears
• Widows

10) Linguistic Similarities: Chapters Two and Four

איכה, פרק ד' איכה, פרק ב'
חרון אפו (ד',י"א)שפך כאש חמתו (ב',ד')שפך

(ד',א')בראש כל חוצות (ב',י"ט)בראש כל חוצות

לחםשאלועוללים...יונקלשוןדבק
(ד',ד')

לאמתםקריהברחובותיונקעוללבעטף
יאמרו איה דגן ויין (ב',י"א)

בת אדום (ד', כ')ושמחישישי עליך אויב הרים קרן צריך (ב', י"ז)וישמח
אבני קדש (ד',א')תשתפכנה

השפכים בקרבה דם צדיקים (ד',י"ד)
אלנפשםבהשתפךכבדי...לארץנשפך

חיק אמותם (ב',י"א-י"ב)
ארץ (ד' י"ב)מלכיהאמינולא ושריה (ב', ב')ממלכהחלל

וכהן (ב', ו')מלךוינאץ בזעם אפו
ושריה בגוים (ב',ט')מלכה

(ד', כ')בשחיתותםרוח אפינו נלכד מבצריו (ב', ה')שחת
מעדו (ב', ו')שחת

(ב', ח')להשחיתחשב ה'

בשבר בת עמי (ד',י') על שבר בת עמי  (ב',י"א)
(ד',י"א)חרון אפושפךכלה ...חמתו (ב',א')אפו...ביוםבאפואיכה יעיב

(ב',ג')בחרי אףגדע
וינאץ בזעם אפו (ב', ו')

יסודותיה (ד',י"א)ותאכל...אשויצת סביב (ב',ג')אכלה...כאשויבער...
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עונות כהניה (ד',י"ג)נביאיהמחטאות (ב',ט')נביאיהמלכה ושריה...גם
חזו לך שוה ותפל (ב', י"ד)נביאיך

(ד', י"ג)כהניהעונתנביאיהמחטאות (ב', כ')כהן ונביא

(ד',י"ד-ט"ו)נעועורים...כי נצו גםנעו ראשם (ב',ט"ו)ויניעו
(ד',י"ח)ברחבתינוִמֶּלֶכת קריה (ב',י"א)ברחבות
(ד',כ"ב)חטאתיךעלגלה (ב',י"ד)עונךעלגלולא

Eikha Chapters Two and Four
• Loud
• Angry
• Destruction
• Fire
• Famine
• Leaders (Kings, Priests and Prophets)
• Death of Children

11) Theology of Chapters One and Five

Eikha 1
ּוַבחּוַריְּבתּו�ַתיַמְכאִֹביּוְראּוָהַעִּמיםעמיםָכלנָאִׁשְמעּוָמִריִתיִפיהּוִּכיה'הּואַצִּדיק(יח)

ָהְלכּו ַבֶּׁשִבי:
ֶחֶרבִׁשְּכָלהִמחּוץָמִריִתיָמרֹוִּכיְּבִקְרִּביִלִּבינְֶהַּפ�ֳחַמְרָמרּוֵמַעיִליַצרִּכיה'ְרֵאה(כ)

ַּבַּביִת ַּכָּמוֶת:
וְִלִּביַאנְחַֹתיַרּבֹותִּכיְּפָׁשָעיָּכלַעלִליעֹוַלְלָּתַּכֲאֶׁשרָלמֹווְעֹוֵללְלָפנֶי�ָרָעָתםָכלָּתבֹא(כב)
ַדָּוי:

God is just, For I have disobeyed Him….
See, God, for I am distressed! My insides churn and my heart turns over within
me for I have surely rebelled…
Let all their wrongdoing come before You, And deal with them As You have
dealt with me For all my transgressions….

Eikha 5
(טז) נְָפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו אֹוי נָא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו:

Woe to us for we have sinned!

12) Theology of Chapters Two and Four

Eikha 2
ִהִּגיַעיְהּוָדהַבתִמְבְצֵריְּבֶעְבָרתֹוָהַרסיֲַעקֹבנְאֹותָּכלֵאתָחַמלוְ�אלאֲאדָֹניִּבַּלע(ב)

ָלָאֶרץ ִחֵּלל ַמְמָלָכה וְָׂשֶריָה:
ָּכֵאׁשָׁשַפ�ִצּיֹוןַּבתְּבאֶֹהלָעיִןַמֲחַמֵּדיּכֹלוַּיֲַהרֹגְּכָצריְִמינֹוִנָּצבְּכאֹויֵבַקְׁשּתֹוָּדַר�(ד)

ֲחָמתֹו:
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יֵָהֵרגִאםִטֻּפִחיםעֲֹלֵליִּפְריָםנִָׁשיםּתֹאַכְלנָהִאםּכֹהעֹוַלְלָּתְלִמיוְַהִּביָטהה'ְֵאהר(כ)
ְּבִמְקַּדׁש ֲאדֹנָי ּכֵֹהן וְנִָביא:

ָטַבְחָּתַאֶּפ�ְּביֹוםָהַרְגָּתֶבָחֶרבנְָפלּוּוַבחּוַריְּבתּו�ַתיוְָזֵקןנַַערחּוצֹותָלָאֶרץָׁשְכבּו(כא)
ָ:�א ָחָמְלּת

Eikha 4
ָהיּו ְלָברֹות ָלמֹו ְּבֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי:ְֵדי ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות ִּבְּׁשלּו יְַלֵדיֶהן(י) י

כֲֹהנִים �א נָָׂשאּו זקנים ּוְזֵקנִים �א ָחנָנּו:ְּפנֵיְּפֵני ה' ִחְּלָקם �א יֹוִסיף ְלַהִּביָטם(טז)

איכה פרק ב
וְיֹונֵקעֹוֵללֵּבָעֵטףַעִּמיַּבתֶׁשֶברַעלְּכֵבִדיָלָאֶרץנְִׁשַּפ�ֵמַעיֳחַמְרְמרּוֵעינַיַבְּדָמעֹותָּכלּו

ְּבִהְׁשַּתֵּפ�ִעירִּבְרחֹבֹותֶּכָחָללְּבִהְתַעְּטָפםוָיָיִןָּדָגןַאּיֵהיֹאְמרּוְלִאּמָֹתםִקְריָה:ִּבְרחֹבֹות
נְַפָׁשם ֶאל ֵחיק ִאּמָֹתם:

איכה פרק ד
(ד) ָּדַבק ְלׁשֹון יֹונֵק ֶאל ִחּכֹו ַּבָּצָמא עֹוָלִלים ָׁשֲאלּו ֶלֶחם ּפֵֹרׂש ֵאין ָלֶהם:

13) Eikha Chapter Three
Part 1: The “Gever” Describes his Suffering (Verses 1-20)

Part 2: Theological Reflections (Verses 21-39)
Part 3: The “Gever” Describes his Suffering (Verses 40-66)

THEOLOGICAL REFLECTIONS
A. The Ways of God: ורחמיםחסד (Verses 21-26)

B. The Suffering Gever Finds “Good” (Verses 27-30)
C. The Ways of God: ורחמיםחסד (Verses 31-39)

Eikha Chapter Three
Part 1: The “Gever” Describes his Suffering

Part 2: Theological Reflections
A. The Ways of God: ורחמיםחסד

B. The Suffering Gever Finds “Good”
C. The Ways of God: ורחמיםחסד

Part 3: The “Gever” Describes his Suffering


