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איכה פרק-א

ם{א} ִתי ָע֔ ד ָהִעי֙ר ַרָּב֣ ה ָבָד֗ ה | יְָׁשָב֣ ִת֙יֵאיָכ֣ ם ָׂשָר֙ ִתי ַבּגֹויִ֗ ה ְּכַאְלָמָנ֑ה ַרָּב֣ הָהיְָת֖ ַּבְּמִדי֔נֹות ָהיְָת֖
יְָלה ְוִדְמָעָתּ֙ה{ב}(ס)ָלַמֽס: ה ַּבַּל֗ יָהָּב֨כֹו ִתְבֶּכ֜ ם ִמָּכל-אֲֹהֶב֑ ּה ֵאֽין-ָלּ֥ה ְמנֵַח֖ ל ֶלֱֽחיָ֔ גְדּוַע֣ יָה֙ ָּב֣ ָּכל-ֵרֶע֙

ּה ְלאֹיְִבֽים: יּו ָל֖ ּה ָה֥ ה{ג}(ס)ָב֔ הָּגְֽלָת֨ יא יְָׁשָב֣ ה ִה֚ ב ֲעבָֹד֔ ֹ֣ נִ֙י ּוֵמר ֹ֙ ה ֵמע ה ָמ֑נֹוַחיְהּוָד֤ ם ֥�א ָמְצָא֖ ַבּגֹויִ֔
ים: ין ַהְּמָצִרֽ יָה ִהִּׂשי֖גּוָה ֵּב֥ י{ד}(ס)ָּכל-רְֹדֶפ֥ י ִצּ֜יֹון ֲאֵב֗לֹות ִמְּבִל֙י ָּבֵא֣ יָהַּ֙דְרֵכ֨ ד ָּכל-ְׁשָעֶר֙ מֹוֵע֔
יָה ים ְּבתּו�ֶת֥ יָה נֱֶאנִָח֑ ין ּכֲֹהֶנ֖ יא ַמר-ָלּֽה:ֽׁשֹוֵמִמ֔ יָה{ה}(ס)ּנּו֖גֹות ְוִה֥ יָה ָׁש֔לּוָה֨יּו ָצֶר֤ ְלרֹאׁ֙ש אֹיְֶב֣

יָה עֹוָלֶל֛יָה ל רֹב-ְּפָׁשֶע֑ ּה ַע֣ י ִלְפנֵי-ָצֽר:ִּכֽי-יְהָו֥ה הֹוָג֖ ַוּיֵֵצ֥א{ו}(ס)ָהְל֥כּו ְׁשִב֖
יָה ּה ָה֣יּו ָׂשֶר֗ ַח(מן)-(בת)-ִמַּבת-ִצּ֖יֹון ָּכל-ֲהָדָר֑ ֹ֖ ה ַוּיְֵל֥כּו ְב�א-כ ִלְפֵנ֥י רֹוֵדֽף:ְּכַאּיִָלי֙ם �א-ָמְצ֣אּו ִמְרֶע֔

יָה{ז}(ס) י ָענְיָּ֙ה ּוְמרּוֶד֔ ם יְֵמ֤ ִ֗ ה יְרּוָׁשַל ֶדםָזְֽכָר֣ יֵמי ֶק֑ ר ָה֖יּו ִמ֣ יָה ֲאֶׁש֥ ל ַמֲחֻמֶד֔ ֹ֚ רּכ ּה ְּביַד-ָצ֗ ל ַעָּמ֣ ֹ֧ ִּבנְפ
ל ים ָׂשֲח֖קּו ַע֥ ּה ָר֣אּוָה ָצִר֔ ין עֹוזֵ֙ר ָל֔ ם{ח}(ס)ִמְׁשַּבֶּתָֽה:ְוֵא֤ ִ֔ ְטא ָחְֽטָא֙ה יְ֣רּוָׁשַל הֵח֤ ן ְלנִיָד֣ ַעל-ֵּכ֖

יָה ִהּזִילּ֙וָה֙ ִּכי-ָר֣אּו ָׁשב ָאֽחֹור:ָהָיָ֑תה ָּכֽל-ְמַכְּבֶד֤ ה ַוָּת֥ יא נֶֶאנְָח֖ ּה ַּגם-ִה֥ ּה{ט}(ס)ֶעְרָוָת֔ ֻטְמָאָת֣
ֶרד ּה ַוֵּת֣ יָה ֤�א ָזְֽכָר֙ה ַאֲחִריָת֔ יְּבׁשּוֶל֗ ִ֔ ה יְהָו֙ה ֶאת-ָענְי ּה ְרֵא֤ ם ָל֑ ין ְמנֵַח֖ ים ֵא֥ יל אֹוֵיֽב:ְּפָלִא֔ י ִהגְִּד֖ ִּכ֥

יָה{י}(ס) ל ָּכל-ַמֲחַמֶּד֑ ר ַע֖ ַרׂש ָצ֔ ריָדֹ֙ו ָּפ֣ ּה ֲאֶׁש֣ אּו ִמְקָּדָׁש֔ ה גֹויִ֙ם ָּב֣ אּוִּכֽי-ָרֲאָת֤ ֹ֥ יָתה �א-יָב ִצִּו֔
ל ָלֽ�: ּה נֱֶאנִָחי֙ם{יא}(ס)ַבָּקָה֖ םָּכל-ַעָּמ֤ ֶחם נְָת֧נּו (מחמודיהם) ַמֲחַמֵּדיֶה֛ ים ֶל֔ ֶכלְמַבְּקִׁש֣ ֹ֖ ְּבא

י יָטה ִּכ֥ ה יְהָו֙ה ְוַֽהִּב֔ יב ָנֶ֑פׁש ְרֵא֤ ְבֵרי{יב}(ס)ָהִי֖יִתי זֹוֵלָלֽה:ְלָהִׁש֣ ֹ֣ יטּו֣לֹוא ֲאֵליֶכ֮ם ָּכל-ע ֶדֶר֒� ַהִּב֣
ר י ֲאֶׁש֥ ה ְּב֖יֹום ֲח֥רֹוןּוְר֗אּו ִאם-ֵיׁ֤ש ַמְכאֹו֙ב ְּכַמְכאִֹב֔ י ֲאֶׁש֙ר הֹוָג֣ה יְהָו֔ ל ִל֑ {יג}(ס)ַאּֽפֹו:עֹוַל֖
ּנָה י ַוּיְִרֶּד֑ ׁש ְּבַעְצמַֹת֖ ַלח-ֵא֥ נִי ָא֔חֹורִמָּמ֛רֹום ָׁשֽ ֶׁשת ְלַרגְַל֙י ֱהִׁשיַב֣ ׂש ֶר֤ ה ָּכל-ַהּ֖יֹום ָּדָוֽה:ָּפַר֨ ֵמָמ֔ ֹֽ נִ֙י ׁש נְָתנַ֙

ְר֛גּו{יד}(ס) י ְּביָ֗דֹו יְִׂשָּת֥ ל ְּפָׁשַע֜ ֹ֨ י נְָתַנ֣נִינְִׂשַק֩ד ע יל ּכִֹח֑ י ִהְכִׁש֣ י �א-אּוַכ֥לָע֥לּו ַעל-ַצָּואִר֖ י ִּביֵד֖ ֲאדֹנָ֔
י | ֲאדֹנָ֙י{טו}(ס)ֽקּום: ה ָכל-ַאִּביַר֤ יִסָּל֨ ר ַּבחּוָר֑ ֹ֣ ד ִלְׁשּב א ָעַל֛י מֹוֵע֖ י ָקָר֥ יְּבִקְרִּב֔ � ֲאדֹנָ֔ ת ָּדַר֣ ַּג֚

ת ַּבת-יְהּוָדֽה: ֶּלה |{טז}(ס)ִלְבתּוַל֖ יִםַעל-ֵא֣ ְרָדה ַּמ֔ ֹ֣ ה ֵעיִנ֤י | ֵעינִ֙י י ּנִיֲאִנ֣י בֹוִכּיָ֗ ק ִמֶּמ֛ ִּכֽי-ָרַח֥
ים י ָה֤יּו ָבנַ֙י ֽׁשֹוֵמִמ֔ יב נְַפִׁש֑ ם ֵמִׁש֣ ר אֹוֵיֽב:ְמנֵַח֖ י גַָב֖ ה ִצּ֜יֹון{יז}(ס)ִּכ֥ ּהֵּפְֽרָׂש֨ ין ְמנֵַח֙ם ָל֔ יָה ֵא֤ ְּביֶָד֗

ה יו ָהיְָת֧ יו ָצָר֑ ב ְסִביָב֣ ֹ֖ ה יְהָו֛ה ְליֲַעק ה ֵּבינֵיֶהֽם:ִצָּו֧ יק{יח}(ס)יְרּוָׁשַלִ֛ם ְלנִָּד֖ יַצִּד֥ ה ִּכ֣ ֛הּוא יְהָו֖
ים יִתי ִׁשְמעּו-ָנ֣א ָכל-(עמים) ָהַֽעִּמ֗ יהּו ָמִר֑ י ָהְל֥כּוִפ֣ י ּוַבחּוַר֖ י ְּבתּו�ַת֥ ִבי:ּוְראּ֙ו ַמְכאִֹב֔ (ס)ַבֶּׁשֽ

ָּמה ִרּ֔מּונִי ּכֲֹהַנ֥י{יט} אִתי ַלְֽמַאֲהַב֙י ֵה֣ ֶכלָ֙קָר֤ ֹ֙ עּו ִּכֽי-ִבְקׁ֥שּו א יר ָּגָו֑ י ָּבִע֣ יבּו ֶאת-נְַפָׁשֽם:ּוזְֵקַנ֖ מֹו ְויִָׁש֖ ָל֔
רּו{כ}(ס) י ֳחַמְרָמ֔ ה ִּכֽי-ַצר-ִל֙י ֵמַע֣ ה יְהָו֤ יִתיְרֵא֨ י ָמ֖רֹו ָמִר֑ י ִּכ֥ � ִלִּב֙י ְּבִקְרִּב֔ ִמ֥חּוץנְֶהַּפ֤

יִת ַּכָּמֶֽות: ֶרב ַּבַּב֥ יָׁשְמ֞עּו{כא}(ס)ִׁשְּכָלה-ֶח֖ יְַב֜ ֹ֨ י ָּכל-א ין ְמנֵַח֙ם ִל֔ נִי ֵא֤ ה ָא֗ י נֱֶאנָָח֣ ָעִת֙יִּכ֧ ָׁשְמ֤עּו ָרֽ
אָת אָת יֹום-ָקָר֖ יָת ֵהֵב֥ ה ָעִׂש֑ י ַאָּת֖ ׂשּו ִּכ֥ ם{כב}(ס)ְוִיְֽה֥יּו ָכֽמֹונִי:ָׂש֔ א ָכל-ָרָעָת֤ ֹ֨ י֙� ְועֹוֵל֣לָּתב ְלָפנֶ֙

י ל ָּכל-ְּפָׁשָע֑ י ַע֣ ר עֹוַלְ֛לָּת ִל֖ מֹו ַּכֲאֶׁש֥ י ַדָּוֽי:ָל֔ י ְוִלִּב֥ (פ)ִּכֽי-ַרּ֥בֹות ַאנְחַֹת֖
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ל ְו�א-זַָכ֥ר{א} ֶרת יְִׂשָרֵא֑ ֶרץ ִּתְפֶא֖ יִ֙ם ֶא֔ י� ִמָּׁשַמ֙ יב ְּבַאּ֤פֹו | ֲאדֹנָ֙י ֶאת-ַּבת-ִצּ֔יֹון ִהְׁשִל֤ ֵאיָכ֩ה יִָע֨
יו ְּב֥יֹום ַאּֽפֹו: ס ְּבֶעְבָר֛תֹו{ב}(ס)ֲהדֹם-ַרגְָל֖ ב ָהַר֧ ֹ֔ ת ָּכל-נְ֣אֹות יֲַעק ל ֵא֚ י (לא) ְו֣�א ָחַמ֗ ע ֲאדֹנָ֜ ִּבַּל֨

ֶרץ ִחֵּל֥ל יַע ָלָא֑ ה ִהִּג֣ י ַבת-יְהּוָד֖ יָה:ִמְבְצֵר֥ ה ְוָׂשֶרֽ ף{ג}(ס)ַמְמָלָכ֖ ע ָּבֳֽחִרי-ַא֗ לָּגַד֣ ֶרן יְִׂשָרֵא֔ ל ֶק֣ ֹ֚ ּכ
ר יב ָא֛חֹור יְִמי֖נֹו ִמְּפֵנ֣י אֹוֵי֑ב ַוּיְִבַע֤ ה ָסִבֽיב:ֵהִׁש֥ ה ָאְכָל֖ ׁש ֶלָֽהָב֔ � ַקְׁשּ֜תֹו{ד}(ס)ְּביֲַעקֹ֙ב ְּכֵא֣ ָּדַר֨

ג ֹ֔ ר ַוּֽיֲַהר ב יְִמינֹ֙ו ְּכָצ֔ ב נִָּצ֤ �ְּכאֹויֵ֗ ֶהל֙ ַּבת-ִצּ֔יֹון ָׁשַפ֥ ֹ֙ יִן ְּבא ל ַמֲחַמֵּדי-ָע֑ ֹ֖ ׁש ֲחָמֽתֹו:ּכ ה{ה}(ס)ָּכֵא֖ ָהיָ֨
ל ִּבַּל֙ע ֶר֙בֲאדָֹנ֤י | ְּכאֹויֵ֙ב ִּבַּל֣ע יְִׂשָרֵא֔ יו ַוּיֶ֙ ת ִמְבָצָר֑ יָה ִׁשֵח֖ ה ַּתֲאנִָּי֖ה ַוֲאנִָּיֽה:ָּכל-ַאְרְמנֹוֶת֔ ְּבַבת-יְהּוָד֔

ת מֹוֲע֑דֹו{ו}(ס) ס ַּכַּג֙ן ֻׂשּ֔כֹו ִׁשֵח֖ ֹ֤ תַוּיְַחמ ד ְוַׁשָּב֔ ה | ְּבִצּיֹו֙ן מֹוֵע֣ ח יְהָו֤ ֶל�ִׁשַּכ֨ ץ ְּבַזַֽעם-ַאּ֖פֹו ֶמ֥ ַוּיִנְַא֥
ר{ז}(ס)ְוכֵֹהֽן: ח ֲאדָֹנ֤י | ִמזְְּבחֹ֙ו נִֵא֣ יָהזָנַ֨ ת ַאְרְמנֹוֶת֑ ֹ֖ ב חֹומ ֛קֹול נְָת֥נּוִמְקָּדׁ֔שֹו ִהְסִּגי֙ר ְּביַד-אֹויֵ֔

ה ְּכ֥יֹום מֹוֵעֽד: ב{ח}(ס)ְּבֵבית-יְהָו֖ ת ַּבת-ִצּ֔יֹון ָנָ֣טהָחַׁש֨ ה | ְלַהְׁשִחי֙ת חֹוַמ֣ יב יָ֖דֹויְהָו֤ ו �א-ֵהִׁש֥ ָק֔
ו ֻאְמָלֽלּו: ה יְַחָּד֥ ל ְוחֹוָמ֖ ַע ַוַּיֲֽאֶבל-ֵח֥ ר{ט}(ס)ִמַּבֵּל֑ ד ְוִׁשַּב֖ יָה ִאַּב֥ ֶר֙ץ ְׁשָעֶר֔ ּהָטְב֤עּו ָבָא֙ יָה ַמְלָּכ֨ ְּבִריֶח֑

יָה ה ַּגם-נְִביֶא֕ ין ּתֹוָר֔ יָה ַבּגֹויִ֙ם ֵא֣ ֶרץ יְִּדמּ֙ו זְִקֵנ֣ייְֵׁש֨בּו{י}(ס)�א-ָמְצ֥אּו ָח֖זֹון ֵמיְהָוֽה:ְוָׂשֶר֤ ָלָא֤
ם ָחגְ֖רּו ן ְּבתּו֖�תַבת-ִצּ֔יֹון ֶהֱֽע֤לּו ָעָפ֙ר ַעל-רֹאָׁש֔ ֶר֙ץ רֹאָׁש֔ ידּו ָלָא֙ ים הֹוִר֤ {יא}(ס)יְרּוָׁשָלִֽם:ַׂשִּק֑

� י נְִׁשַּפ֤ ףָּכ֨לּו ַבְּדָמ֤עֹות ֵעינַ֙י ֳחַמְרְמ֣רּו ֵמַע֔ י ֵּבָֽעֵט֤ ֶבר ַּבת-ַעִּמ֑ י ַעל-ֶׁש֖ ֶר֙ץ ְּכֵבִד֔ קָלָא֙ עֹוֵלל֙ ְויֹונֵ֔
ם ֶּכָֽחָללְ֙לִאּמָֹת֙ם יֹֽאְמ֔רּו{יב}(ס)ִּבְרחֹ֖בֹות ִקְרָיֽה: ן ָוָי֑יִן ְּבִהְֽתַעְּטָפ֤ ירַאֵּי֖ה ָּדָג֣ ִּבְרחֹ֣בֹות ִע֔

יק ִאּמָֹתֽם: ם ֶאל-ֵח֖ � נְַפָׁש֔ � ַהַּב֙ת{יג}(ס)ְּבִהְׁשַּתֵּפ֣ ה ֲאַדֶּמה-ָּל֗ � ָמ֣ הָמֽה-ֲאִעיֵד֞ ם ָמ֤ ִ֔ יְ֣רּוָׁשַל
ת ַּבת-ִצּ֑יֹון � ְּבתּוַל֖ י יְִרָּפא-ָלֽ�:ַאְׁשֶוה-ָּל֙� ַוֲאַנֲֽחֵמ֔ � ִמ֥ זּו{יד}(ס)ִּכֽי-גָ֥דֹול ַּכָּי֛ם ִׁשְבֵר֖ יִ� ָח֤ נְִביַא֗

ל ְוֽ�א-גִּ֥לּו ַעל-ֲעֹוֵנ֖� ְוא ְוָתֵפ֔ �ָל֙� ָׁש֣ � ַוֶּיֱ֣חזּו ָל֔ יב (שביתך) ְׁשבּוֵת֑ ְוא ּוַמּדּוִחֽים:ְלָהִׁש֣ ַמְׂש֥אֹות ָׁש֖
ְבֵרי{טו}(ס) ֹ֣ יִ֙ם ָּכל-ע יִ� ַּכַּפ֙ תָסְֽפ֨קּו ָעַל֤ ם ַעל-ַּב֖ ְרקּ֙ו ַוּיִָנ֣עּו רֹאָׁש֔ ֶר� ָׁשֽ ירֶד֔ את ָהִע֗ ֹ֣ יְרּוָׁשָלִ֑ם ֲהז

ִפי ָמׂ֖שֹוׂש ְלָכל-ָהָאֶֽרץ: ֹ֔ יַלת י יִ�{טז}(ס)ֶׁשּיֹֽאְמרּ֙ו ְּכִל֣ יִ� ִּפיֶה֙ם ָּכל-֣אֹויְַב֔ ְרקּ֙וָּפ֨צּו ָעַל֤ ָׁשֽ
� ֶז֥ה ְענּו ַא֣ ן ָאְמ֖רּו ִּבָּל֑ אנּו ָרִאֽינּו:ַוַּיַֽחְרקּו-ֵׁש֔ ם{יז}(ס)ַהּ֛יֹום ֶׁשִּקִּויֻנ֖הּו ָמָצ֥ ר זָָמ֗ ה ֲאֶׁש֣ ה יְהָו֜ ָעָׂש֨

ֶדם ה ִמֽיֵמי-ֶק֔ ר ִצָּו֣ ע ֶאְמָרתֹ֙ו ֲאֶׁש֣ בִּבַּצ֤ ח ָעַל֙יִ֙� אֹויֵ֔ ל ַויְַׂשַּמ֤ ס ְו֣�א ָחָמ֑ יִ�:ָהַר֖ ֶרן ָצָרֽ ים ֶק֥ (ס)ֵהִר֖
ּיֹון{יח} ת ַּבת-ִצ֠ י חֹוַמ֣ ם ֶאל-ֲאדָֹנ֑ ק ִלָּב֖ יְָלהָצַע֥ ם ָוַל֔ יִדי ַכַּנַ֤חל ִּדְמָע֙ה יֹוָמ֣ �הֹוִר֨ ַאֽל-ִּתְּתִנ֤י פּוגַ֙ת ָל֔

ם ַּבת-ֵעיֵנֽ�: ֹ֖ ּנִי{יט}(ס)ַאל-ִּתּד ֹ֣ י֣קּוִמי | ר יְָלה ְלרֹאׁ֙ש ַאְׁשֻמ֔רֹות ִׁשְפִכ֤ �(בליל) ַבַּל֗ יִ֙ם ִלֵּב֔ ַכַּמ֙
יִ� יו ַּכַּפ֗ י ֵאָל֣ י ְׂשִא֧ ַכח ְּפֵנ֣י ֲאדָֹנ֑ ֹ֖ בנ ים ְּבָרָע֖ יִ� ָהֲעטּוִפ֥ ֶפׁ֙ש ֽעֹוָלַל֔ אׁש ָּכל-חּוֽצֹות:ַעל-נֶ֙ ֹ֥ {כ}(ס)ְּבר

ה ֹ֑ ְלָּת ּכ י עֹוַל֣ יָטה ְלִמ֖ ה יְהָו֙ה ְוַֽהִּב֔ יםְרֵא֤ י ִטֻּפִח֔ ים ִּפְריָ֙ם עֲֹלֵל֣ ְלנָה נִָׁש֤ ׁשִאם-ּתֹאַכ֨ ג ְּבִמְקַּד֥ ִאם-יֵָהֵר֛
ן ְונִָבֽיא: י ּכֵֹה֥ ֶרץ{כא}(ס)ֲאדָֹנ֖ יָׁשְכ֨בּו ָלָא֤ י ּוַבחּוַר֖ ן ְּבתּו�ַת֥ גְָּת֙חּוצֹו֙ת ַנַ֣ער ְוזֵָק֔ ֶרב ָהַר֙ נְָפ֣לּו ֶבָח֑

ְחָּת ֥�א ָחָמְֽלָּת: � ָטַב֖ יב{כב}(ס)ְּב֣יֹום ַאֶּפ֔ ד ְמגּוַר֙י ִמָּסִב֔ ְו֥�א ָהָי֛ה ְּב֥יֹוםִּתְקָר֩א ְכ֨יֹום מֹוֵע֤
ְחִּתי יד ֲאֶׁשר-ִטַּפ֥ יט ְוָׂשִר֑ ה ָּפִל֣ י ִכָּלֽם:ַאף-יְהָו֖ יִתי אֹיְִב֥ (פ)ְוִרִּב֖

איכה פרק-ג

ֶבט ֶעְבָרֽתֹו:{א} י ְּבֵׁש֖ ה ֳענִ֔ ֶב֙ר ָרָא֣ ֶׁש� ְו�א-ֽאֹור:{ב}ֲאִנ֤י ַהֶּג֙ ֹ֥ � ח ג ַוּיַֹל֖ י נַָה֛ ב{ג}אֹוִת֥ י יָֻׁש֛ � ִּב֥ ַא֣
� יָ֖דֹו ָּכל-ַהּיֹֽום: ֹ֥ ר ַעְצמֹוָתֽי:ִּבָּל֤ה ְבָׂשִר֙י{ד}(ס)יֲַהפ י ִׁשַּב֖ אׁשָּבָנ֥ה ָעַל֛י{ה}ְועֹוִר֔ ֹ֥ ף ר ַוּיַַּק֖

י{ו}ּוְתָלָאֽה: נִי ְּכֵמֵת֥ א{ז}(ס)עֹוָלֽם:ְּבַמֲחַׁשִּכ֥ים הֹוִׁשיַב֖ י ְו֥�א ֵאֵצ֖ ר ַּבֲעִד֛ יד נְָחְׁשִּתֽי:ָּגַד֧ ִהְכִּב֥
ם ְּתִפָּלִתֽי:{ח} ַע ָׂשַת֖ י ֶאזְַע֙ק ַוֲאַׁשֵּו֔ י ִעָּוֽה:{ט}ַּג֣ם ִּכ֤ ית נְִתיבַֹת֖ ר ְּדָרַכ֙י ְּבגָזִ֔ ב{י}(ס)ָּגַד֤ ב אֵֹר֥ ֹ֣ ּד
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ים: י ְּבִמְסָּתִרֽ י (אריה) ֲאִר֖ נִי ׁשֵֹמֽם:{יא}הּו֙א ִל֔ נִי ָׂשַמ֥ ר ַוֽיְַפְּׁשֵח֖ י סֹוֵר֛ � ַקְׁשּתֹ֙ו{יב}ְּדָרַכ֥ ָּדַר֤
א ַלֵחֽץ: נִי ַּכַּמָּטָר֖ י ַאְׁשָּפֽתֹו:ֵהִבי֙א{יג}(ס)ַוּיִַּציֵב֔ י ְּבֵנ֖ יָהִי֤יִתי{יד}ְּבִכְליֹוָת֔ ְּׂשחֹ֙ק ְלָכל-ַעִּמ֔

ם ָּכל-ַהּיֹֽום: ים{טו}נְגִינָָת֖ נִי ַבְּמרֹוִר֖ נִי ַלֲעָנֽה:ִהְׂשִּביַע֥ ס ֶּבָֽחָצ֙ץ{טז}(ס)ִהְרַו֥ יַוּיַגְֵר֤ ִׁשּנָ֔
נִי ָּבֵאֶֽפר: יִתי טֹוָבֽה:ַוִּתזְַנ֧ח ִמָּׁש֛לֹום{יז}ִהְכִּפיַׁש֖ י נִָׁש֥ ד{יח}נְַפִׁש֖ יָואַֹמ֙ר ָאַב֣ י ְותֹוַחְלִּת֖ נְִצִח֔

י ַלֲעָנ֥ה{יט}(ס)ֵמיְהָוֽה: אׁש:זְָכר-ָענְִי֥י ּוְמרּוִד֖ ֹֽ י:זָ֣כֹור ִּתזְּ֔כֹור (ותשיח) ְוָתׁ֥שֹוַח{כ}ָור י נְַפִׁשֽ ָעַל֖
ן אֹוִחֽיל:{כא} י ַעל-ֵּכ֥ יב ֶאל-ִלִּב֖ את ָאִׁש֥ ֹ֛ י{כב}(ס)ז ְמנּו ִּכ֥ י �א-ָת֔ י יְהָו֙ה ִּכ֣ �א-ָכ֖לּוַחְֽסֵד֤

ה ֱאמּונֶָתֽ�:{כג}ַרֲחָמֽיו: ים ַרָּב֖ ן{כד}ֲחָדִׁשי֙ם ַלְּבָקִר֔ י ַעל-ֵּכ֖ ה נְַפִׁש֔ י יְהָו֙ה ָאְמָר֣ יל ֽלֹו:ֶחְלִק֤ אֹוִח֥
ּנּו:{כה}(ס) ֹו ְלֶנֶ֖פׁש ִּתְדְרֶׁשֽ ת יְהָוֽה:{כו}֤טֹוב יְהָו֙ה ְלקָו֔ ם ִלְתׁשּוַע֖ ֣טֹוב{כז}֤טֹוב ְויִָחיל֙ ְודּוָמ֔

יו: ל ִּבנְעּוָרֽ ֹ֖ א ע ֶבר ִּכֽי-יִָּׂש֥ ל ָעָלֽיו:{כח}(ס)ַלֶּג֔ י נַָט֖ ם ִּכ֥ ֹ֔ ב ָּבָד֙ד ְויִּד יהּו{כט}יֵֵׁש֤ ן ֶּבָֽעָפ֙ר ִּפ֔ יִֵּת֤
י ֵיׁ֥ש ִּתְקָוֽה: ִחי{ל}אּוַל֖ ן ְלַמֵּכ֛הּו ֶל֖ ע ְּבֶחְרָּפֽה:יִֵּת֧ י ֥�א יִזְַנ֛ח{לא}(ס)יְִׂשַּב֥ ם ֲאדָֹנֽי:ִּכ֣ ְלעֹוָל֖

ב (חסדו) ֲחָסָדֽיו:{לב} ֹ֥ ם ְּכר ה ְוִרַח֖ י ִאם-הֹוגָ֔ ה ְּבנֵי-ִאֽיׁש:{לג}ִּכ֣ י ֤�א ִעּנָ֙ה ִמִּלּ֔בֹו ַוּיֶַּג֖ (ס)ִּכ֣
יֵרי ָאֶֽרץ:{לד} ל ֲאִס֥ ֹ֖ יו ּכ ַחת ַרגְָל֔ גֶד ְּפֵנ֥י{לה}ְלַדֵּכ֙א ַּת֣ ֶבר ֶנ֖ ְלַעֵּו֤ת{לו}ֶעְליֹֽון:ְלַהּטֹו֙ת ִמְׁשַּפט-ָּג֔

י ֥�א ָרָאֽה: י{לז}(ס)ָאָד֙ם ְּבִרי֔בֹו ֲאדָֹנ֖ י ֥�א ִצָּוֽה:ִמ֣ ִהי ֲאדָֹנ֖ י ֶעְליֹו֙ן ֣�א{לח}ֶז֤ה ָאַמ֙ר ַוֶּת֔ ִמִּפ֤
א ָהָר֖עֹות ְוַהּֽטֹוב: ֶבר ַעל-(חטאו) ֲחָטָאֽיו:ַמה-ּיְִתאֹונֵ֙ן{לט}ֵתֵצ֔ י ֶּג֖ ם ָח֔ ה{מ}(ס)ָאָד֣ נְַחְּפָׂש֤

ָרה ְונָׁ֖שּוָבה ַעד-יְהָוֽה: ֹ֔ ינּ֙ו ְוֽנְַחק ל{מא}ְדָרֵכ֙ יִם ֶאל-ֵא֖ נּ֙ו ֶאל-ַּכָּפ֔ א ְלָבֵב֙ ַנְ֤חנּו{מב}ַּבָּׁשָמֽיִם:נִָּׂש֤
ה ֥�א ָסָלְֽחָּת: ינּו ַאָּת֖ ְענּ֙ו ּוָמִר֔ גְָּת{מג}(ס)ָפַׁש֙ נּו ָהַר֖ ָתה ָבַא֙ף ַוִּֽתְרְּדֵפ֔ ֹ֤ {מד}֥�א ָחָמְֽלָּת:ַסּכ
� ֵמֲע֖בֹור ְּתִפָּלֽה: ֶרב ָהַעִּמֽים:{מה}ַסּ֤כֹוָתה ֶבָֽענָ֙ן ָל֔ נּו ְּבֶק֥ י ּוָמ֛אֹוס ְּתִׂשיֵמ֖ ָּפ֥צּו{מו}(ס)ְסִח֧

ם ָּכל-אֹיְֵבֽינּו: ַחד{מז}ָעֵל֛ינּו ִּפיֶה֖ ֶבר:ַּפ֧ את ְוַהָּׁשֽ נּו ַהֵּׁש֥ יָה ָל֖ ַחת ָה֥ י{מח}ָוַפ֛ ד ֵעינִ֔ יִ֙ם ֵּתַר֣ ַּפְלגֵי-ַמ֙
ֶבר ַּבת-ַעִּמֽי: ה{מט}(ס)ַעל-ֶׁש֖ ין ֲהֻפגֹֽות:ֵעיִנ֧י נְִּגָר֛ ה ֵמֵא֥ יף{נ}ְו֥�א ִתְדֶמ֖ הַעד-יְַׁשִק֣ ֶרא יְהָו֖ ְויֵ֔

י{נא}ִמָּׁשָמֽיִם: י:ֵעינִ֙י ֽעֹוְלָל֣ה ְלנְַפִׁש֔ ל ְּב֥נֹות ִעיִרֽ ֹ֖ י ִחָּנֽם:֥צֹוד ָצ֛דּונִי{נב}(ס)ִמּכ ַּכִּצּ֖פֹור אֹיְַב֥
ֶבן ִּבֽי:{נג} י ַוּיַּדּו-ֶא֖ ְרִּתי נִגְָזְֽרִּתי:{נד}ָצְֽמ֤תּו ַבּבֹו֙ר ַחּיָ֔ י ָאַמ֥ יִם ַעל-רֹאִׁש֖ {נה}(ס)ָצֽפּו-ַמ֥

ה ִמּ֖בֹור ַּתְחִּתּיֹֽות: אִתי ִׁשְמ֙� יְהָו֔ ְעָּת ַאל-ַּתְעֵל֧ם ָאזְנְ֛�{נו}ָקָר֤ י ָׁשָמ֑ י ְלַׁשְוָעִתֽי:קֹוִל֖ {נז}ְלַרְוָחִת֖
א: ְרָּת ַאל-ִּתיָרֽ ָּך ָאַמ֖ ְבָּת֙ ְּב֣יֹום ֶאְקָרֶא֔ ְלָּת{נח}(ס)ָקַר֙ י ָּגַא֥ י נְַפִׁש֖ ְבָּת ֲאדָֹנ֛י ִריֵב֥ {נט}ַחָּיֽי:ַר֧

ה ִמְׁשָּפִטֽי: י ָׁשְפָט֖ ָתִת֔ יָתה יְהָו֙ה ַעָּו֣ ם{ס}ָרִא֤ ם ָּכל-ַמְחְׁשבָֹת֖ יָת֙ה ָּכל-נְִקָמָת֔ {סא}(ס)ִלֽי:ָרִא֙
ם ה ָּכל-ַמְחְׁשבָֹת֖ ְעָּת ֶחְרָּפָת֙ם יְהָו֔ י{סב}ָעָלֽי:ָׁשַמ֤ ם ָעַל֖ י ָקַמ֙י ְוֶהגְיֹונָ֔ {סג}ָּכל-ַהּיֹֽום:ִׂשְפֵת֤

י ַמנְִּגינָָתֽם: יָטה ֲאִנ֖ יָמָת֙ם ַהִּב֔ ם ְוִקֽ ה{סד}(ס)ִׁשְבָּת֤ ה ְּכַמֲעֵׂש֥ ם ְּג֛מּול יְהָו֖ יב ָלֶה֥ יְֵדיֶהֽם:ָּתִׁש֨
ב ַּתֲאָלְֽת֖� ָלֶהֽם:{סה} ן ָלֶה֙ם ְמגִּנַת-ֵל֔ ַחת{סו}ִּתֵּת֤ ם ִמַּת֖ ף ְּבַא֙ף ְוַתְׁשִמיֵד֔ ֹ֤ י יְהָוֽה:ִּתְרּד (פ)ְׁשֵמ֥

איכה פרק-ד

ֶתם ַהּ֑טֹוב{א} ב יְִׁשֶנ֖א ַהֶּכ֣ ם זָָה֔ אׁש ָּכל-חּוֽצֹות:ֵאיָכ֙ה יּוַע֣ ֹ֖ ֶדׁש ְּבר ֹ֔ ְכנָ֙ה ַאְבנֵי-ק {ב}(ס)ִּתְׁשַּתֵּפ֙
ז ים ַּבָּפ֑ ים ַהְמֻסָּלִא֖ יְּבֵנ֤י ִצּיֹו֙ן ַהיְָקִר֔ ה יְֵד֥ ֶרׂש ַמֲעֵׂש֖ ה נְֶחְׁשבּ֙ו ְלנְִבֵלי-ֶח֔ {ג}(ס)יֹוֵצֽר:ֵאיָכ֤

ן ד ֵהיִנ֖יקּו ּגּוֵריֶה֑ ְלצּו ַׁש֔ ר (כי) (ענים) ַּכיְֵעִנ֖יםַּגם-(תנין) ַּתּנִי֙ם ָח֣ י ְלַאְכזָ֔ (ס)ַּבִּמְדָּבֽר:ַּבת-ַעִּמ֣
א{ד} ק ְלׁ֥שֹון יֹוֵנ֛ק ֶאל-ִחּ֖כֹו ַּבָּצָמ֑ ין ָלֶהֽם:ָּדַב֨ ׂש ֵא֥ ֶחם ּפֵֹר֖ ֲאלּו ֶל֔ ְכִלי֙ם{ה}(ס)ֽעֹוָלִלי֙ם ָׁש֣ ֹֽ ָהא

ּמּו ַּבחּו֑צֹות ָהֱאֻמנִי֙ם ים נַָׁש֖ ֲעַדּנִ֔ ע ִחְּב֖קּו ַאְׁשַּפּֽתֹות:ְלַמ֣ י תֹוָל֔ י{ו}(ס)ֲעֵל֣ ַוּיִגְַּדל֙ ֲעֹ֣ון ַּבת-ַעִּמ֔

imprimé sur www.torah-box.com

http://www.torah-box.com


ּה יָָדֽיִם: לּו ָב֖ גַע ְו�א-ָח֥ ה ְכמֹו-ָר֔ ם ַהֲֽהפּוָכ֣ ֹ֑ את ְסד ב{ז}(ס)ֵמַֽחַּט֖ ֶלג ַצ֖חּו ֵמָחָל֑ יָה֙ ִמֶּׁש֔ זַּ֤כּו נְזִיֶר֙
יר ִּגזְָרָתֽם: ים ַסִּפ֖ ֶצ֙ם ִמְּפנִינִ֔ ְדמּו ֶע֙ ם ֥�א נְִּכ֖רּו{ח}(ס)ָא֤ � ִמְּׁשחֹו֙ר ָּתֳֽאָר֔ ד עֹוָר֙םָחַׁש֤ ַּבחּו֑צֹות ָצַפ֤

ׁש ָהָי֥ה ָכֵעֽץ: ם יֵָב֖ ים{ט}(ס)ַעל-ַעְצָמ֔ םטֹוִב֤ ֵה֤ ב ֶׁש֣ י ָרָע֑ ֶרב ֵמַֽחְלֵל֖ יםָהיּ֙ו ַחְלֵלי-ֶח֔ יָ֙זּובּ֙ו ְמֻדָּקִר֔
ת ָׂשָדֽי: ֹ֖ נִּ֔יֹות{י}(ס)ִמְּתנּוב י נִָׁשי֙ם ַרֲחָמ֣ ֶבריְֵד֗ מֹו ְּבֶׁש֖ ן ָה֤יּו ְלָברֹו֙ת ָל֔ (ס)ַּבת-ַעִּמֽי:ִּבְּׁש֖לּו יְַלֵדיֶה֑

� ֲח֣רֹון{יא} אַכל יְסֹודֶֹתֽיָה:ִּכָּל֤ה יְהָו֙ה ֶאת-ֲחָמ֔תֹו ָׁשַפ֖ ֹ֖ ׁש ְּבִצּ֔יֹון ַוּת ֤�א{יב}(ס)ַאּ֑פֹו ַוּיֶַּצת-ֵא֣
י ל יְֹׁשֵב֣ ֹ֖ ֶרץ (וכל) ּכ ינּ֙ו ַמְלֵכי-ֶא֔ י יְרּוָׁשָלִֽם:ֶהֱאִמ֙ ב ְּבַׁשֲעֵר֖ ר ְואֹויֵ֔ י יָבֹ֙א ַצ֣ ל ִּכ֤ את{יג}(ס)ֵתֵב֑ ֹ֣ ֵמַֽחּט

ּה ים ְּבִקְרָּב֖ יָה ַהּׁשְֹפִכ֥ יָה ֲעֹו֖נֹות ּכֲֹהֶנ֑ ים:נְִביֶא֔ ם ַצִּדיִקֽ םנָ֤עּו ִעְוִרי֙ם ַּבֽחּו֔צֹות{יד}(ס)ַּד֥ ֲֹֽא֖לּו ַּבָּד֑ נְג
מֹו ֤סּורּו ֙סּורּ֙ו{טו}(ס)ְּב֣�א יּֽוְכ֔לּו יְִּג֖עּו ִּבְלֻבֵׁשיֶהֽם: ְראּו ָל֗ א ָק֣ י נָ֖צּו֣סּורּו ָטֵמ֞ עּו ִּכ֥ ַאל-ִּתָּג֔

יפּו ם ֥�א יֹוִס֖ יף{טז}(ס)ָלגּֽור:ַּגם-ָנ֑עּו ָאְֽמרּ֙ו ַּבּגֹויִ֔ ם ֥�א יֹוִס֖ ם ְּפֵנ֤י כֲֹהנִי֙םְּפֵנ֤י יְהָו֙ה ִחְּלָק֔ ְלַהִּביָט֑
אּו (זקנים) ּוזְֵקִנ֖ים ֥�א ָחָנֽנּו: ינּו{יז}(ס)֣�א נָָׂש֔ ינָה ֵעינֵ֔ ינּ֙ו ִּתְכֶל֣ ֶבל(עודינה) עֹוֵד֙ נּו ָה֑ ֶאל-ֶעזְָרֵת֖

ַע: ינּו ֶאל-ּ֖גֹוי ֥�א יֹוִׁשֽ נּו ִצִּפ֔ ינּו{יח}(ס)ְּבִצִּפּיֵָת֣ ֶכת ִּבְרחֹבֵֹת֑ ינּו ִמֶּל֖ ינּו ָמְל֥אּוָצ֣דּו ְצָעֵד֔ ב ִקֵּצ֛ ָקַר֥
א ִקֵּצֽינּו: ינּו ִּכי-ָב֥ יםַקִּל֤ים{יט}(ס)יֵָמ֖ יִם ַעל-ֶהָהִר֣ י ָׁשָמ֑ ינּו ִמּנְִׁשֵר֖ ְרבּוָהיּ֙ו רְֹדֵפ֔ ר ָא֥ נּו ַּבִּמְדָּב֖ ְּדָלֻק֔

ה{כ}(ס)ָלֽנּו: יַח יְהָו֔ ינּ֙ו ְמִׁש֣ ְרנּו ְּבִצּ֖לֹו֤רּוַח ַאֵּפ֙ ר ָאַמ֔ ם ֲאֶׁש֣ ד ִּבְׁשִחיתֹוָת֑ (ס)ִנְֽחֶי֥ה ַבּגֹוִיֽם:נְִלַּכ֖
ֶבת{כא} יִׂשי ְוִׂשְמִח֙י ַּבת-ֱא֔דֹום (יושבתי) יֹוֶׁש֖ יִׂש֤ ֶרץ ֑עּוץ ַּגם-ָעַל֙יִ֙� ַּתֲעָבר-ּ֔כֹוס ִּתְׁשְּכִר֖ ְּבֶא֣

י: ד ֲעֹונֵ֙� ַּבת-ֱא֔דֹוםַּתם-ֲעֹונֵ֙� ַּבת-ִצּ֔יֹון{כב}(ס)ְוִתְתָעִרֽ � ָּפַק֤ יף ְלַהגְלֹוֵת֑ ה֥�א יֹוִס֖ ִּגָּל֖
(פ)ַעל-ַחּטֹאָתֽיִ�:

איכה פרק-ה

יָטה{א} נּו (הביט) ַהִּב֖ יָה ָל֔ ר יְהָו֙ה ֶמֽה-ָה֣ ֹ֤ ה ֶאת-ֶחְרָּפֵתֽנּו:זְכ ה{ב}ּוְרֵא֥ נּ֙ו ֶנֶֽהְפָכ֣ יםנֲַחָלֵת֙ ְלזִָר֔
ים: ינּו ְלנְָכִרֽ ינּ֙ו{ג}ָּבֵּת֖ ים ָהיִ֙ ינּו ְּכַאְלָמנֹֽות:יְתֹוִמ֤ ב ִאּמֵֹת֖ ין ָא֔ ינּו{ד}(אין) ְוֵא֣ ֶסף ָׁשִת֔ ינּ֙ו ְּבֶכ֣ ֵמיֵמ֙

אּו: ֹֽ יר יָב ינּו ִּבְמִח֥ נּ֙ו{ה}ֵעֵצ֖ ל ַצָּואֵר֙ ְענּו (לא) ְו֥�א ֽהּוַנֽח-ָלֽנּו:ַע֤ ְפנּו יַָג֖ ד{ו}נְִרָּד֔ ּנּו יָ֔ יִ֙ם נַָת֣ ִמְצַר֙
ַעֽ ָלֶֽחם: ֹ֥ ינּו ָחְֽטאּ֙ו{ז}ַאּׁ֖שּור ִלְׂשּב םֲאבֵֹת֤ ְחנּו ֲעֹונֵֹתיֶה֥ ם (אנחנו) ַוֲאַנ֖ {ח}ָסָבְֽלנּו:(אינם) ְוֵאינָ֔

ין ִמּיָָדֽם: ק ֵא֥ נּו ּפֵֹר֖ ְׁשלּו ָב֔ י{ט}ֲעָבִדי֙ם ָמ֣ נּו ִמְּפֵנ֖ יא ַלְחֵמ֔ נּ֙ו נִָב֣ ֶרב ַהִּמְדָּבֽר:ְּבנְַפֵׁש֙ נּ֙ו{י}ֶח֥ עֹוֵר֙
י זְַלֲע֥פֹות ָרָעֽב: רּו ִמְּפֵנ֖ י{יא}ְּכַתּ֣נּור נְִכָמ֔ ם{יב}יְהּוָדֽה:נִָׁשי֙ם ְּבִצּ֣יֹון ִעּ֔נּו ְּבֻת֖�ת ְּבָעֵר֥ ָׂשִרי֙ם ְּביָָד֣

ץ{יג}נְִת֔לּו ְּפֵנ֥י זְֵקִנ֖ים ֥�א נְֶהָּדֽרּו: ים ָּבֵע֥ אּו ּונְָעִר֖ ַער{יד}ָּכָׁשֽלּו:ַּבחּוִרי֙ם ְט֣חֹון נָָׂש֔ זְֵקנִי֙ם ִמַּׁש֣
ים ִמּנְגִינָָתֽם: תּו ַּבחּוִר֖ ֶבל ְמחֵֹלֽנּו:ָׁשַב֙ת{טו}ָׁשָב֔ � ְלֵא֖ נּו נְֶהַּפ֥ ֶרת{טז}ְמׂ֣שֹוׂש ִלֵּב֔ ָנְֽפָל֙ה ֲעֶט֣

י ָחָטֽאנּו: נּו ִּכ֥ נּו ֽאֹוי-ָנ֥א ָל֖ ֶּלה ָחְׁש֥כּו{יז}רֹאֵׁש֔ נּו ַעל-ֵא֖ ה ָהָי֤ה ָדֶו֙ה ִלֵּב֔ ל{יח}ֵעיֵנֽינּו:ַעל-זֶ֗ ַע֤
ים ִהְּלכּו-ֽבֹו: ם ׁשּוָעִל֖ ב ִּכְסֲא֖�{יט}(פ)ַהר-ִצּיֹו֙ן ֶׁשָּׁשֵמ֔ ה יְהָו֙ה ְלעֹוָל֣ם ֵּתֵׁש֔ ר ָוֽדֹור:ַאָּת֤ ֹ֥ {כ}ְלד
ֶר� ֹ֥ נּו ְלא נּו ַּתַֽעזְֵב֖ ַצ֙ח ִּתְׁשָּכֵח֔ ָּמה ָלנֶ֙ ה | ֵאֶל֙י֙� (ונשוב){כא}יִָמֽים:ָל֤ נּו יְהָו֤ ׁשֲהִׁשיֵב֨ ְוֽנָׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥

ֶדם: ינּו ְּכֶקֽ נּו{כב}יֵָמ֖ ס ְמַאְסָּת֔ ֹ֣ י ִאם-ָמא ד:ִּכ֚ ֹֽ ינּו ַעד-ְמא ְפָּת ָעֵל֖ (פפפ)ָקַצ֥
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