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 א איכה פרק

 רפי ולדן

ָתָ֖  א{} ֹות ָהיְׁ ִדינָ֔ ִת֙י ַבמְׁ ם ָשָר֙ ִתי ַבּגֹוִיָ֗ ָמָנָ֑ה ַרָבָ֣ ַאלְׁ ה כְׁ ָתָ֖ ם ָהיְׁ ִתי ָעָ֔ ד ָהִעי֙ר ַרָבָ֣ ה ָבָדָ֗ ָבָ֣ ה | ָישְׁ ה  ב{}  ה ָלַמ  :ֵאיָכָ֣ כ ֶּ֜ ָב֨כֹו ִתבְׁ

ין ה ֵא  ֱחָיָ֔ ל ל   ָעָת֙ה ַעָ֣ ִדמְׁ ָלה וְׁ יְׁ ם ִמָכל-ַבַלָ֗ ַנֵחָ֖ ה מְׁ יָה ָכל-ָלָ֥ ָ֑ ים:-ֹאֲהב  ִב  ֹאיְׁ ה לְׁ יּו ָלָ֖ ה ָהָ֥ דּו ָבָ֔ גְׁ יָה֙ ָבָ֣ ֙ ִנ֙י  ג{}  ֵרע  ה ֵמֹע֨ הּוָדָ֤ ה יְׁ ָת֨ לְׁ ָּג 

ה  ָאָ֖ א ָמצְׁ ָֹ֥ ם ל ה ַבּגֹוִיָ֔ ָבָ֣ יא ָישְׁ ה ִהִ֚ ב ֲעֹבָדָ֔ ֹוַח ָכלּוֵמֹרָ֣ ים:-ָמנָ֑ ָצִר  ין ַהמְׁ ּוָה ֵבָ֥ יָה ִהִשיגָ֖ ָ֥ פ  י  ד{}  ֹרדְׁ ִל֙י ָבֵאָ֣ ֹות ִמבְׁ ֹון ֲאֵבלָ֗ י ִציֶּ֜ ֵכ֨ ַדרְׁ

ד ָכל יא ַמר-מֹוֵעָ֔ ִהָ֥ ֹות וְׁ יָה ּנּוגָ֖ ָ֥ תּוֹלת  ים בְׁ ֱאָנִחָ֑ ָ֖יָה נ  ין ֹכֲהנ  ֹוֵמִמָ֔ יָה֙ ש  ֙ ָער  ה:-שְׁ רֹא֙ש אֹ  ה{}  ָל  יָה לְׁ ָ֤ יָה֨יּו ָצר  ּו ִכ  יָה ָשלָ֔ ָ֣ ב  הָוָ֥ה -יְׁ יְׁ

ל ֹרב ה ַעָ֣ ֵני-הֹוָגָ֖ י ִלפְׁ ִבָ֖ ּו שְׁ כָ֥ יָה ָהלְׁ ֶ֛ יָה עֹוָלל  ָ֑ ָשע  ר:-פְׁ א )מן( ו{}  ָצ  ֹון ָכל-ִמַבת-)בת(-ַוֵיֵצָ֥ ַאָיִלי֙ם לֹא-ִציָ֖ יָה כְׁ ָ֗ ּו ָשר  ה ָהיָ֣ -ֲהָדָרָ֑

לֹא ּו בְׁ כָ֥ ה ַוֵילְׁ ע ָ֔ ּו ִמרְׁ אָ֣ ֵנָ֥י רֹוֵד  -ָמצְׁ ַח ִלפְׁ    ף:ֹכָ֖

 חנוך שמשי

ה בְׁ  }ז{ ל ַעָמָ֣ ֹפֹ֧ ם ִבנְׁ ד  ָ֑ יֵמי ק  ּו ִמָ֣ ר ָהיָ֖ ָ֥ יָה ֲאש  ל ַמֲחֻמד ָ֔ יָה ֹכִ֚ רּוד ָ֔ ָי֙ה ּומְׁ י ָענְׁ ֵמָ֤ ם יְׁ ִָ֗ רּוָשַל ה יְׁ ָרָ֣ כְׁ ּוָה -ַידָז  ה ָראָ֣ ין עֹוֵז֙ר ָלָ֔ ֵאָ֤ ר וְׁ ָצָ֗

ָה: ַבת   ל ִמשְׁ ּו ַעָ֥ ים ָשֲחקָ֖ ם ח{}  ָצִרָ֔ ִָ֔ ּוָשַל רָ֣ ָא֙ה יְׁ טְׁ א ָח  טְׁ ל-ַעל ֵחָ֤ ה ָהָיָָ֑תה ָכ  ִניָדָ֣ ן לְׁ יָה ִהִזילּ֙וָה֙ ִכי-ֵכָ֖ ָ֤ ד  ַכבְׁ ה ַּגם-מְׁ ָוָתָ֔ רְׁ ּו ע  -ָראָ֣

ֹור: ָשב ָאח  ה ַוָתָ֥ ָחָ֖ נְׁ א  יא נ  ת ט{}  ִהָ֥ הָו֙ה א  ה יְׁ ֵאָ֤ ה רְׁ ם ָלָ֑ ַנֵחָ֖ ין מְׁ ים ֵאָ֥ ָלִאָ֔ ד פְׁ ר  ה ַוֵתָ֣ ָר֙ה ַאֲחִריָתָ֔ כְׁ א ָז  ָֹ֤ יָה ל שּול ָ֗ ה בְׁ ָאָתָ֣ -ֻטמְׁ

יל אֹוֵי ב:ָענְׁ  ִדָ֖ י ִהגְׁ י ִכָ֥ ל ָכל י{} ִיָ֔ ר ַעָ֖ ַרש ָצָ֔ י-ָידֹ֙ו ָפָ֣ יָה ִכ  ָ֑ יָתה לֹא-ַמֲחַמד  ר ִצִּוָ֔ ָ֣ ה ֲאש  ָדָשָ֔ אּו ִמקְׁ ה גֹוִי֙ם ָבָ֣ ל -ָרֲאָתָ֤ אּו ַבָקָהָ֖ ָיֹבָ֥

ְך:    ָל 

 ברש-ליאורה לונדי

ּו )מחמודיהם( מַ -ָכל }יא{ נֹ֧ ם ָנתְׁ ח  ים ל ָ֔ ִשָ֣ ַבקְׁ ֱאָנִחי֙ם מְׁ ה נ  י ַעָמָ֤ יָטה ִכָ֥ ַהִבָ֔ הָו֙ה וְׁ  ה יְׁ ֵאָ֤ ש רְׁ יב ָנָ֑פ  ָהִשָ֣ ל לְׁ כ  ֹאָ֖ ם בְׁ ֶ֛ ֲחַמֵדיה 

ה: יִתי זֹוֵלָל  ֮ם ָכל יב{} ָהִיָ֖ ֹוא ֲאֵליכ  ּו ִאם-לָ֣ אָ֗ יטּו ּורְׁ ְךְ֒ ַהִבָ֣ ר  ֵרי ד  בְׁ ה -ֹעָ֣ הָוָ֔ ֙ר הֹוָגָ֣ה יְׁ י ֲאש  ל ִלָ֑ ר עֹוַלָ֖ ָ֥ י ֲאש  ֹאִבָ֔ ַמכְׁ אֹו֙ב כְׁ ֵיָ֤ש ַמכְׁ

ֹום ֲחרָ֥  יָ֖ ֹו:בְׁ ַלח יג{}  ֹון ַאפ  ֹום ָש  ה ָכל-ִמָמרֶ֛ ֵמָמָ֔ ִנ֙י ֹש  ָתַנ֙ ֹור נְׁ ִני ָאחָ֔ ַל֙י ֱהִשיַבָ֣ ַרגְׁ ת לְׁ ש  ָ֤ ש ר  ָּנה ָפַר֨ ָ֑ ד  י ַוִירְׁ ֹמַתָ֖ ַעצְׁ ש בְׁ ֹום -ֵאָ֥ ַהיָ֖

ה: ּו ַעל יד{} ָדָו  ּו ָעלָ֥ גֶ֛ רְׁ ָתָ֥ ֹו ִישְׁ ָידָ֗ י בְׁ ָשַעֶּ֜ ל פְׁ ַק֩ד ֹע֨ י-ִנשְׁ י לֹא ַצָּואִרָ֖ י ִביֵדָ֖ ָתַנִָ֣ני ֲאֹדָנָ֔ י נְׁ יל ֹכִחָ֑ ִשָ֣ ּום:-ִהכְׁ ל ק  ה  טו{}  אּוַכָ֥ ִ ָל֨

ת ַבת-ָכל תּוַלָ֖ י ִלבְׁ ְך ֲאֹדָנָ֔ ת ָדַרָ֣ י ַּגִ֚ ר ַבחּוָרָ֑ ֹבָ֣ ד ִלשְׁ י מֹוֵעָ֖ א ָעַלֶ֛ י ָקָרָ֥ ִבָ֔ ִקרְׁ י | ֲאֹדָנ֙י בְׁ ה:-ַאִביַרָ֤ הּוָד  י בֹוִכָיָ֗ -ַעל טז{}  יְׁ ה | ֲאִנָ֣ ל  ה ֵאָ֣

י ִים ִכ  ָדה ַמָ֔ רְׁ י | ֵעיִנ֙י ֹיָ֣ ר אֹוֵי ב:-ֵעיִנָ֤ י ָגַבָ֖ ים ִכָ֥ ֹוֵמִמָ֔ ּו ָבַנ֙י ש  י ָהיָ֤ ִשָ֑ יב ַנפְׁ ם ֵמִשָ֣ ַנֵחָ֖ ִּני מְׁ ֶ֛ ק ִממ    ָרַחָ֥

 משה הזמי

ָתֹ֧  }יז{ יו ָהיְׁ יו ָצָרָ֑ ִביָבָ֣ ב  ְׁ ַיֲעֹקָ֖ הָוֶ֛ה לְׁ ה ִצָּוֹ֧ה יְׁ ַנֵח֙ם ָלָ֔ ין מְׁ יָה ֵאָ֤ ָיד ָ֗ ֹון בְׁ ה ִציֶּ֜ ָש֨ רְׁ ם:ֵפ  ה ֵביֵניה   ִנָדָ֖ ִם לְׁ רּוָשַלֶ֛ יק  יח{}  ה יְׁ ַצִדָ֥

עּו יִתי ִשמְׁ יהּו ָמִרָ֑ י ִפָ֣ ה ִכָ֣ הָוָ֖ ּוא יְׁ ִבי:-ָנָ֣א ָכל-הֶ֛ ּו ַבש   כָ֥ י ָהלְׁ י ּוַבחּוַרָ֖ תּוֹלַתָ֥ י בְׁ ֹאִבָ֔ אּ֙ו ַמכְׁ ים ּורְׁ ַעִמָ֗ אִתי  יט{} )עמים( ָה  ָקָרָ֤

ּוִני ֹכהֲ  ָמה ִרמָ֔ ַאֲהַב֙י ֵהָ֣ מְׁ יַל  יר ָּגָוָ֑עּו ִכ  ֵקַנָ֖י ָבִעָ֣ ת-ַנָ֥י ּוזְׁ יבּו א  ָיִשָ֖ מֹו וְׁ ל֙ ָלָ֔ כ  ּו ֹא֨ שָ֥ ם:-ִבקְׁ ָש  י כ{}  ַנפְׁ הָוָ֤ה ִכ  ה יְׁ ֵא֨ י -ַצר-רְׁ ִל֙י ֵמַעָ֣

ָלה ּוץ ִשכְׁ יִתי ִמחָ֥ ֹו ָמִרָ֑ י ָמרָ֖ י ִכָ֥ ִבָ֔ ִקרְׁ ְך ִלִב֙י בְׁ ַפָ֤ הְׁ רּו נ  ָמָ֔ ת:-ֳחַמרְׁ ו  ִית ַכָמ  ב ַבַבָ֥ ר  ָ֖ י  כא{}  ח  ַנֵח֙ם ִלָ֔ ין מְׁ ִני ֵאָ֤ ה ָאָ֗ ֱאָנָחָ֣ י נ  ֞עּו ִכֹ֧ ָשמְׁ

אָת יֹום-ָכל יָת ֵהֵבָ֥ ה ָעִשָ֑ י ַאָתָ֖ שּו ִכָ֥ ָעִת֙י ָשָ֔ ּו ָר  עָ֤ י ָשמְׁ ַבֶּ֜ יְׁ ֹוִני:-ֹא֨ ּו ָכמ  יָ֥ הְׁ ִי  אָת וְׁ א ָכל כב{}  ָקָרָ֖ ֹ֨ מֹו -ָתב ל ָלָ֔ עֹוֵלָ֣ י֙ך וְׁ ָפנ ֙ ם לְׁ ָרָעָתָ֤

תָ  לְׁ ר עֹוַלֶ֛ ָ֥ ל ָכל ַכֲאש  י ַעָ֣ י-ִלָ֖ י ִכ  ָשָעָ֑ י:-פְׁ י ַדָּו  ִלִבָ֥ י וְׁ ֹחַתָ֖ ֹות ַאנְׁ   ַרבָ֥
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ת א{} ֹו | ֲאֹדָנ֙י א  ַאפָ֤ יב בְׁ לֹא-ַבת-ֵאיָכ֩ה ָיִע֨ ל וְׁ ָרֵאָ֑ ת ִישְׁ ר  ָ֖ א  ץ ִתפְׁ ר  ִי֙ם א ָ֔ יְך ִמָשַמ֙ ִלָ֤ ֹון ִהשְׁ ר ֲהֹדם-ִציָ֔ ֹום -ָזַכָ֥ יָ֥ יו בְׁ ָלָ֖ ַרגְׁ

ֹו: ת ָכל ב{}  ַאפ  ל ֵאִ֚ א ָחַמָ֗ ָֹ֣ ל י )לא( וְׁ ע ֲאֹדָנֶּ֜ י ַבת-ִבַל֨ ֵרָ֥ צְׁ ֹו ִמבְׁ ָרתֶ֛ בְׁ ע  ב ָהַרֹ֧  בְׁ ֹות ַיֲעֹקָ֔ אָ֣ ה -נְׁ ָלָכָ֖ ל ַממְׁ ץ ִחֵלָ֥ ר  יַע ָלָאָ֑ ה ִהִּגָ֣ הּוָדָ֖ יְׁ

יָה: ָשר   ֳחִרי ג{}  וְׁ ע ָב  ֹו ִמפְׁ -ָּגַדָ֣ ִמינָ֖ ֹור יְׁ יב ָאחֶ֛ ל ֵהִשָ֥ ָרֵאָ֔ ן ִישְׁ ר  ָ֣ ל ק  ף ֹכִ֚ ה ַאָ֗ ָלָ֖ ה ָאכְׁ ָהָבָ֔ ש ל   ֵאָ֣ ַיֲעֹק֙ב כְׁ ר בְׁ ַעָ֤ ֵנָ֣י אֹוֵיָ֑ב ַוִיבְׁ

יב: ל ַמֲחַמֵדי ד{}  ָ ִב  ג ֹכָ֖ ַַֽיֲהֹרָ֔ ר ַו  ָצָ֔ ִמינֹ֙ו כְׁ ב יְׁ ב ִנָצָ֤ אֹוֵיָ֗ ֹו כְׁ תֶּ֜ ְך ַקשְׁ ל֙ ַבת-ָדַר֨ ה  ֹא֨ ִין בְׁ ֹו:-ָעָ֑ ש ֲחָמת  ְך ָכֵאָ֖ ֹון ָשַפָ֥ ה  ה{}  ִציָ֔ ָהָי֨

ל ִבַל֙ע ָכל ָרֵאָ֔ ע ִישְׁ אֹוֵי֙ב ִבַלָ֣ ַבת-ֲאֹדָנָ֤י | כְׁ ֙ב בְׁ ר  יו ַוי ֙ ָצָרָ֑ ת ִמבְׁ יָה ִשֵחָ֖ נֹות ָ֔ מְׁ ה ַתֲאִנָיָ֖ה ַוֲאִנָי ה:-ַארְׁ הּוָדָ֔ ֹו  ו{}  יְׁ ֹמָ֤  ַכַּג֙ן ֻשכָ֔ ַוַיחְׁ

ַשָבָ֔  ד וְׁ ִציֹו֙ן מֹוֵעָ֣ הָוָ֤ה | בְׁ ח יְׁ ֹו ִשַכ֨ ת מֹוֲעדָ֑ ַעםִשֵחָ֖ ַז  ץ בְׁ ַאָ֥ ן:-ת ַוִינְׁ ֹכֵה  ְך וְׁ ל  ָ֥ ֹו מ     ַאפָ֖

 גליה סדן

ַיד }ז{ ִּגי֙ר בְׁ ֹו ִה ְׁ ָדשָ֔ ר ִמקְׁ חֹ֙ו ִנֵאָ֣ בְׁ ח ֲאֹדָנָ֤י | ִמזְׁ ֵבית-ָזַנ֨ ּו בְׁ נָ֥ ֹול ָנתְׁ יָה קֶ֛ ָ֑ נֹות  מְׁ ת ַארְׁ ב חֹוֹמָ֖ ד:-אֹוֵיָ֔ ֹום מֹוֵע  יָ֥ ה כְׁ הָוָ֖ ב  ח{} יְׁ ָחַש֨

ת בַ  ִחי֙ת חֹוַמָ֣ ַהשְׁ הָוָ֤ה | לְׁ ו לֹא-תיְׁ ֹון ָנָָ֣טה ָקָ֔ ל-ִציָ֔ ַע ַוַי ֲאב  ֹו ִמַבֵלָ֑ יב ָידָ֖ לּו:-ֵהִשָ֥ ָל  ו ֻאמְׁ ָדָ֥ ה ַיחְׁ חֹוָמָ֖ ל וְׁ ֙ץ  ט{}  ֵחָ֥ ר  ּו ָבָא֙ עָ֤ ָטבְׁ

ה ַּגם ין תֹוָרָ֔ יָה ַבּגֹוִי֙ם ֵאָ֣ ָ֤ ָשר  ה וְׁ ָכ֨ יָה ַמלְׁ ָ֑ ִריח  ר בְׁ ִשַבָ֖ ד וְׁ יָה ִאַבָ֥ ָ֔ ָער  יָה לֹא-שְׁ ִביא ֶ֕ ּו -נְׁ אָ֥ ה:ָמצְׁ הָו  ֹון ֵמיְׁ מּ֙ו  י{} ָחזָ֖ ץ ִידְׁ ר  ֨בּו ָלָאָ֤ ֵישְׁ

ֵנָ֣י ַבת ּו ָעָפ֙ר ַעל-ִזקְׁ ֱעלָ֤ ֹון ה   ִָֽם:-ִציָ֔ רּוָשָלִ  ת יְׁ תּוֹלָ֖ ן בְׁ ֙ץ רֹאָשָ֔ ר  ידּו ָלָא֙ ים הֹוִרָ֤ ּו ַשִקָ֑ רָ֖ ם ָחגְׁ ֹות ֵעיַנ֙י  יא{}  רֹאָשָ֔ ָמעָ֤ ָכ֨לּו ַבדְׁ

ְך ָלָא֙  ַפָ֤ י ִנשְׁ ּו ֵמַעָ֔ רָ֣ מְׁ י ַעלֳחַמרְׁ ֵבִדָ֔ ֙ץ כְׁ ר ַבת-ר  ב  ָ֖ ָי ה:-ש  ֹות ִקרְׁ ֹחבָ֖ ק ִברְׁ יֹוֵנָ֔ ף עֹוֵלל֙ וְׁ ָעֵטָ֤ י ֵב  ַֽן  יב{} ַעִמָ֑ ּו ַאֵיָ֖ה ָדָגָ֣ רָ֔ אמְׁ  ֹ ִאֹמָת֙ם י לְׁ

ל ם א  ָשָ֔ ְך ַנפְׁ ַתֵפָ֣ ִהשְׁ יר בְׁ ֹות ִעָ֔ ֹחבָ֣ ָחָלל֙ ִברְׁ ם כ   ָפָ֤ ַעטְׁ תְׁ ִה  ם:-ָוָיִַָֽ֑ין בְׁ יק ִאֹמָת     ֵחָ֖

 משה הזמי

ה-הָמ   }יג{ ה ֲאַדמ  ְך ָמָ֣ ה-ֲאִעיֵד֞ ו  ה ַאשְׁ ם ָמָ֤ ִָ֔ ּוָשַל רָ֣ ְך ַהַב֙ת יְׁ ת ַבת-ָלָ֗ תּוַלָ֖ ְך בְׁ י-ָלְ֙ך ַוֲאַנ ֲחֵמָ֔ ֹון ִכ  ָפא-ִציָ֑ י ִירְׁ ְך ִמָ֥ ֵרָ֖ ֹול ַכָיֶ֛ם ִשבְׁ -ָגדָ֥

ְך: א יד{} ָל   ֹ ל ל וְׁ ָתֵפָ֔ א וְׁ וְׁ זּו ָלְ֙ך ָשָ֣ ִיְך ָחָ֤ ִביַאָ֗ ּו ַעל-נְׁ א  ֲעֹוֵנְַָֽ֖ך-ִגלָ֥ וְׁ ֹות ָשָ֖ אָ֥ ְך ַמשְׁ ֱָ֣חזּו ָלָ֔ ְך ַוי  בּוֵתָ֑ יב )שביתך( שְׁ ָהִשָ֣ לְׁ

ים: ִי֙ם ָכל טו{}  ּוַמדּוִח  ִיְך ַכַפ֙ ֨קּו ָעַלָ֤ פְׁ ם ַעל-ָ   קּ֙ו ַוָיִנָ֣עּו רֹאָשָ֔ רְׁ ְך ָש  ר  ֵרי ד ָ֔ בְׁ יַלת -ֹעָ֣ ִלָ֣ רּ֙ו כְׁ אמְׁ  ֹ י יר ש  את ָהִעָ֗ ָֹ֣ ִם ֲהז רּוָשָלָ֑ ת יְׁ ַבָ֖

ִפי ָמשָ֖  ָכליָֹ֔ ץ:-ֹוש לְׁ ר  ֙ם ָכל טז{}  ָהָא  ִיְך ִפיה  קּו-ָפ֨צּו ָעַלָ֤ קּ֙ו ַוַי ַחרְׁ רְׁ ִיְך ָש  ַבָ֔ ֹויְׁ ִקִּויֻנָ֖הּו -אָ֣ ֹום ש  ָ֥ה ַהיֶ֛ ְך ז  נּו ַאָ֣ עְׁ ּו ִבָלָ֑ רָ֖ ן ָאמְׁ ֵשָ֔

ינּו: אנּו ָרִא  ר יז{}  ָמָצָ֥ ָ֣ ָרתֹ֙ו ֲאש  מְׁ ע א  ם ִבַצָ֤ ר ָזָמָ֗ ָ֣ ה ֲאש  הָוֶּ֜ ה יְׁ יֵמי ָעָש֨ ב -ִצָּוָ֣ה ִמ  ִיְ֙ך אֹוֵיָ֔ ח ָעַל֨ ַשַמָ֤ ל ַויְׁ א ָחָמָ֑ ָֹ֣ ל ם ָהַרָ֖  וְׁ ד  ק ָ֔

ִיְך: ן ָצָר  ר  ָ֥ ים ק  ל יח{}  ֵהִרָ֖ ם א  ק ִלָבָ֖ ת ַבת-ָצַעָ֥ ל-ֲאֹדָנָ֑י חֹוַמָ֣ ָלה ַא  יְׁ ם ָוַלָ֔ ָע֙ה יֹוָמָ֣ יִדי ַכַּנַָ֤חל ִדמְׁ יֹון הֹוִר֨ ְך ַאל-ִצִ֠ י פּוַג֙ת ָלָ֔ ִנָ֤ -ִתתְׁ

ם בַ     ֵעיֵנ ְַֽך:-תִתֹדָ֖

 חנוך שמשי

י ֵאָלָ֣  יט{} ִאֹ֧ ֵנָ֣י ֲאֹדָנָ֑י שְׁ ַכח פְׁ ְך ֹנָ֖ ִי֙ם ִלֵבָ֔ י ַכַמ֙ ִכָ֤ ֹות ִשפְׁ ֻמרָ֔ רֹא֙ש ַאשְׁ ָלה לְׁ יְׁ ִּני )בליל( ַבַלָ֗ ּוִמי | ֹרָ֣ ִיְך ַעלקָ֣ ִיְך -יו ַכַפָ֗ ֹוָלַלָ֔ ֙ש ע  פ  נ ֙

אש ָכל ָֹ֥ ר ב בְׁ ָרָעָ֖ ים בְׁ ֹות:-ָהֲעטּוִפָ֥ ה יְׁ  כ{}  חּוצ  ֵאָ֤ ה ִאםרְׁ ָת ֹכָ֑ לְׁ י עֹוַלָ֣ ִמָ֖ יָטה לְׁ ַהִבָ֔ ים -הָו֙ה וְׁ  י ִטֻפִחָ֔ ָי֙ם ֹעֲלֵלָ֣ ים ִפרְׁ ָנה ָנִשָ֤ לְׁ תֹאַכ֨

יא:-ִאם ָנִב  ן וְׁ ש ֲאֹדָנָ֖י ֹכֵהָ֥ ַדָ֥ ִמקְׁ ג בְׁ ב ָהַר֙  כא{}  ֵיָהֵרֶ֛ ר  ָחָ֑ ּו ב  לָ֣ י ָנפְׁ י ּוַבחּוַרָ֖ תּוֹלַתָ֥ ן בְׁ ָזֵקָ֔ ץ חּוצֹו֙ת ַנַָ֣ער וְׁ ר  ֨בּו ָלָאָ֤ ֹום ָשכְׁ יָ֣ ָת֙ בְׁ גְׁ

ָת: לְׁ א ָחָמ  ָֹ֥ ָת ל חְׁ ך ָטַבָ֖ ֹום ַאף כב{}  ַאפ ָ֔ יָ֥ א ָהָיֶ֛ה בְׁ ָֹ֥ ל יב וְׁ גּוַר֙י ִמָסִבָ֔ ד מְׁ ֨יֹום מֹוֵעָ֤ ָר֩א כְׁ ר-ִתקְׁ יד ֲאש  ָשִרָ֑ יט וְׁ ה ָפִלָ֣ הָוָ֖ ִתי -יְׁ חְׁ ִטַפָ֥

ם: י ִכָל  ִבָ֥ יִתי ֹאיְׁ ִרִבָ֖   וְׁ

 
 

 

 



 ג איכה פרק

 רפי ולדן

֙ר  א{} ב  י ַהּג ֙ ֹו:ֲאִנָ֤ ָרת  בְׁ ט ע  ב  ֵשָ֖ י בְׁ ה ֳעִנָ֔ לֹא ב{} ָרָאָ֣ ְך וְׁ ש  ְך ֹחָ֥ ג ַוֹיַלָ֖ י ָנַהֶ֛ ֹור:-אֹוִתָ֥ ֹו ָכל ג{}א  ְך ָידָ֖ ב ַיֲהֹפָ֥ י ָיֻשֶ֛ ְך ִבָ֥ -ַאָ֣

ֹום: י: ד{}  ַהי  מֹוָת  ר ַעצְׁ י ִשַבָ֖ עֹוִרָ֔ ָשִר֙י וְׁ ה בְׁ ה: ה{}ִבָלָ֤ ָלָא  אש ּותְׁ ָֹ֥ ף ר י ַוַיַקָ֖ י  ו{} ָבָנָ֥ה ָעַלֶ֛ ֵמֵתָ֥ ִני כְׁ ים הֹוִשיַבָ֖ ַמֲחַשִכָ֥ בְׁ

ם: י: ז{} עֹוָל  ִת  ָחשְׁ יד נְׁ ִבָ֥ א ִהכְׁ א ֵאֵצָ֖ ָֹ֥ ל י וְׁ ר ַבֲעִדֶ֛ י: ח{} ָּגַדֹ֧ ִפָלִת  ם תְׁ ַע ָשַתָ֖ ַע֙ק ַוֲאַשֵּוָ֔ זְׁ י א  ית  ט{}ַּגָ֣ם ִכָ֤ ָגִזָ֔ ָרַכ֙י בְׁ ר דְׁ ָּגַדָ֤

ה: י ִעָּו  ִתיֹבַתָ֖ ב הּו֙א ִלָ֔  י{}  נְׁ ב ֹאֵרָ֥ ים:ֹדָ֣ ָתִר  ִמ ְׁ י בְׁ ם: יא{} י )אריה( ֲאִרָ֖ ִני ֹשֵמ  ִני ָשַמָ֥ ֵחָ֖ ַפשְׁ ַֽיְׁ ר ַו  י  ֹוֵרֶ֛ ָרַכָ֥ ְך  יב{} דְׁ ָדַרָ֤

ץ: א ַלֵח  ִני ַכַמָטָרָ֖ תֹ֙ו ַוַיִציֵבָ֔ ֹו: יג{}  ַקשְׁ ָפת  ֵנָ֖י ַאשְׁ י בְׁ יֹוָתָ֔ ִכלְׁ ָכל יד{} ֵהִבי֙א בְׁ ֹח֙ק לְׁ יִתי שְׁ ִגינָ -ָהִיָ֤ י נְׁ ם ָכלַעִמָ֔ -ָתָ֖

ֹום: ִני ַלֲעָנ ה: טו{} ַהי  ַוָ֥ ים ִהרְׁ רֹוִרָ֖ ִני ַבמְׁ ִביַעָ֥ ר: טז{}  ִהשְׁ פ  ִני ָבֵא  ִפיַשָ֖ י ִהכְׁ ָחָצ֙ץ ִשָּנָ֔ ֵרָ֤  ב   י  יז{} ַוַיגְׁ ִשָ֖ ֹום ַנפְׁ ַנֹ֧ח ִמָשלֶ֛ ַוִתזְׁ

ה: יִתי טֹוָב  י  יח{} ָנִשָ֥ ִתָ֖ תֹוַחלְׁ י וְׁ ִחָ֔ ד ִנצְׁ ה:ָוֹאַמ֙ר ָאַבָ֣ הָו  ָכר יט{}  ֵמיְׁ אש:-זְׁ  ֹ י ַלֲעָנָ֥ה ָור רּוִדָ֖ י ּומְׁ ִיָ֥ ֹור  כ{} ָענְׁ כָ֔ ֹור ִתזְׁ ָזכָ֣

י: ִש  י ַנפְׁ ֹוַח ָעַלָ֖ ָתשָ֥ ל כא{} )ותשיח( וְׁ יב א  את ָאִשָ֥ ֶֹ֛ י ַעל-ז יל:-ִלִבָ֖ ן אֹוִח  י לֹא כב{} ֵכָ֥ הָו֙ה ִכָ֣ י יְׁ ֵדָ֤ י לֹא-ַח  ְׁ נּו ִכָ֥ מְׁ ּו -ָתָ֔ ָכלָ֖

יו:   ַרֲחָמ 

  אברהם דה קרביליו

ך: ג{}כ ה ֱאמּוָנת   ים ַרָבָ֖ ָקִרָ֔ י ַעל כד{} ֲחָדִשי֙ם ַלבְׁ ִשָ֔ ה ַנפְׁ ָרָ֣ הָו֙ה ָאמְׁ י יְׁ ִקָ֤ לְׁ ֹו:-ח  יל ל  ן אֹוִחָ֥ ש  כה{}  ֵכָ֖ ָ֖פ  נ  ֹו לְׁ קָוָ֔ הָו֙ה לְׁ ֹוב יְׁ טָ֤

ּנּו: ש   רְׁ ה: כו{} ִתדְׁ הָו  ת יְׁ שּוַעָ֖ ם ִלתְׁ דּוָמָ֔ ָיִחיל֙ וְׁ ֹוב וְׁ ר  כז{} טָ֤ ב  ֹוב ַלּג ָ֔ יטָ֣ יו:-ִכ  עּוָר  ל ִבנְׁ א ֹעָ֖ י  כח{}  ִיָשָ֥ ם ִכָ֥ ִיֹדָ֔ ב ָבָד֙ד וְׁ ֵיֵשָ֤

יו: ל ָעָל  ָו ה: כט{} ָנַטָ֖ י ֵיָ֥ש ִתקְׁ יהּו אּוַלָ֖ ָעָפ֙ר ִפָ֔ ן ב   ה: ל{} ִיֵתָ֤ ָפ  רְׁ ח  ע בְׁ ַבָ֥ ִחי ִישְׁ ָ֖ הּו ל  ַמֵכֶ֛ ן לְׁ ם  לא{}  ִיֵתֹ֧ עֹוָלָ֖ ַנֶ֛ח לְׁ א ִיזְׁ ָֹ֥ י ל ִכָ֣

י ִאם לב{} ֲאֹדָנ י: יו:-ִכָ֣ ב )ח דו( ֲחָ ָד  ֹרָ֥ ם כְׁ ִרַחָ֖ ה וְׁ ֵני לג{} הֹוָגָ֔ ה בְׁ ָ֖ ֹו ַוַיּג  א ִעָּנ֙ה ִמִלבָ֔ ָֹ֤ י ל יש:-ִכָ֣ ַחת  לד{}  ִא  ַדֵכ֙א ַתָ֣ לְׁ

ץ: ר  יֵרי ָא  ל ֲאִ ָ֥ יו ֹכָ֖ ָלָ֔ ַפט לה{} ַרגְׁ ַהטֹו֙ת ִמשְׁ ֹון:-לְׁ י  לְׁ ֵנָ֥י ע  ד פְׁ ַָֽ֖ג  ר נ  ב  ַעֵּוָ֤ת ָא  לו{} ָּגָ֔ ה:לְׁ א ָרָא  ָֹ֥ ֹו ֲאֹדָנָ֖י ל ִריבָ֔    ָד֙ם בְׁ

 גליה סדן

ה: }לז{ א ִצָּו  ָֹ֥ ִהי ֲאֹדָנָ֖י ל ָ֤ה ָאַמ֙ר ַות ָ֔ י ז  ֹוב: לח{} ִמָ֣ ַהט  ֹות וְׁ א ָהָרעָ֖ א ֵתֵצָ֔ ָֹ֣ יֹו֙ן ל לְׁ י ע  ר ַעל-ַמה לט{}ִמִפָ֤ ב  ָ֖ י ּג  ם ָחָ֔ אֹוֵנ֙ן ָאָדָ֣ -ִיתְׁ

יו: ּוָבה ַעד מ{}  )חטאו( ֲחָטָא  ָנשָ֖ ָרה וְׁ ֹקָ֔ ַנחְׁ ינּ֙ו וְׁ  ָרֵכ֙ ה דְׁ ָשָ֤ פְׁ ה:-ַנחְׁ הָו  ל מא{} יְׁ נּ֙ו א  ָבֵב֙ א לְׁ ל-ִנָשָ֤ ִים א  ל -ַכָפָ֔ ֵאָ֖

ִים: ָת: מב{}ַבָשָמ  חְׁ א ָ ָל  ָֹ֥ ה ל ינּו ַאָתָ֖ נּ֙ו ּוָמִרָ֔ עְׁ נּו ָפַש֙ א חָ  מג{}  ַנָ֤חְׁ ָֹ֥ ָת ל גְׁ נּו ָהַרָ֖ ֵפָ֔ דְׁ ִתרְׁ ָתה ָבַא֙ף ַו  ָת:ַ ֹכָ֤ לְׁ ֹוָתה  מד{} ָמ  ַ כָ֤

ה: ִפָל  ֹור תְׁ ְך ֵמֲעבָ֖ ָעָנ֙ן ָלָ֔ ים: מה{} ב   ב ָהַעִמ  ר  ָ֥ ק  נּו בְׁ ִשיֵמָ֖ ֹו  תְׁ י ּוָמאֶ֛ ִחֹ֧ ם ָכל מו{}   ְׁ ָ֖ ינּו ִפיה  ּו ָעֵלֶ֛ ינּו:-ָפצָ֥ ֵב  ַחד  מז{} ֹאיְׁ ַפֹ֧

ר: ב  ַהָש  את וְׁ נּו ַהֵשָ֥ ָיה ָלָ֖ ַחת ָהָ֥ ֵגי מח{} ָוַפֶ֛ ִים֙ -ַפלְׁ י ַעל ַמ֙ ד ֵעיִנָ֔ ר ַבת-ֵתַרָ֣ ב  ָ֖ י:-ש  ין  מט{} ַעִמ  ה ֵמֵאָ֥ ָ֖ מ  א ִתדְׁ ָֹ֥ ל ה וְׁ ָרֶ֛ י ִנּגְׁ ֵעיִנֹ֧

ֹות: ִים:-ַעד נ{} ֲהֻפג  ה ִמָשָמ  הָוָ֖ א יְׁ ר  ֵיָ֔ יף וְׁ ִקָ֣ י: נא{}ַישְׁ ֹות ִעיִר  נָ֥ ל בְׁ י ִמֹכָ֖ ִשָ֔ ַנפְׁ ה לְׁ ָלָ֣ ֹולְׁ    ֵעיִנ֙י ע 

 חנוך שמשי

ֹור אֹ  נב{} ּוִני ַכִצפָ֖ ֹוד ָצדֶ֛ י ִחָּנ ם:צָ֥ ַבָ֥ י ַוַידּו נג{} יְׁ ּו ַבבֹו֙ר ַחָיָ֔ תָ֤ מְׁ י:-ָצ  ן ִב  ב  ָ֖ פּו נד{} א  ִים ַעל-ָצ  ִתי -ַמָ֥ רְׁ י ָאַמָ֥ רֹאִשָ֖

ִתי: ַֽרְׁ ָז  ֹות: נה{}  ִנגְׁ ִתי  ֹור ַתחְׁ ה ִמבָ֖ הָוָ֔ ֙ך יְׁ אִתי ִשמְׁ ָת ַאל נו{} ָקָרָ֤ עְׁ י ָשָמָ֑ י -קֹוִלָ֖ ָחִתָ֖ ַרוְׁ ךֶ֛ לְׁ נְׁ ם ָאזְׁ ֵלֹ֧ י:ַתעְׁ ָעִת  ַשוְׁ ָת֙  נז{} לְׁ בְׁ ָקַר֙

ָת ַאל רְׁ ָך ָאַמָ֖ ָרא ָ֔ קְׁ ֹום א  יָ֣ א:-בְׁ ָת ַחָי י: נח{} ִתיָר  לְׁ י ָּגַאָ֥ ִשָ֖ י ַנפְׁ ָת ֲאֹדָנֶ֛י ִריֵבָ֥ בְׁ ה  נט{} ַרֹ֧ ָטָ֖ י ָשפְׁ ָתִתָ֔ הָו֙ה ַעָּוָ֣ יָתה יְׁ ָרִאָ֤

י: ָפִט  יָת֙ה ָכל ס{} ִמשְׁ ם ָכל-ָרִא֙ ָמָתָ֔ ם ִל  -ִנקְׁ ֹבָתָ֖ שְׁ ה ָכל סא{}  י:ַמחְׁ הָוָ֔ ָפָת֙ם יְׁ רְׁ ָת ח  עְׁ י:-ָשַמָ֤ ם ָעָל  ֹבָתָ֖ שְׁ י  סב{} ַמחְׁ ֵתָ֤ ִשפְׁ

י ָכל ם ָעַלָ֖ יֹוָנָ֔ גְׁ ה  ֹום:-ָקַמ֙י וְׁ ם: סג{} ַהי  ִּגיָנָת  י ַמנְׁ יָטה ֲאִנָ֖ יָמָת֙ם ַהִבָ֔ ִק  ם וְׁ ָתָ֤ ה  סד{}  ִשבְׁ ַמֲעֵשָ֥ ה כְׁ הָוָ֖ ּול יְׁ מֶ֛ ם ּגְׁ ָ֥ יב ָלה  ָתִש֨

ֵדיה    ִגַּנת סה{} ם:יְׁ ֙ם מְׁ ן ָלה  ם:-ִתֵתָ֤ ךָ֖ ָלה   תְׁ ב ַתֲאָל  ה: סו{} ֵלָ֔ הָו  י יְׁ ֵמָ֥ ַחת שְׁ ם ִמַתָ֖ ִמיֵדָ֔ ַתשְׁ ַא֙ף וְׁ ף בְׁ ֹדָ֤   ִתרְׁ

 
 

 



 ד איכה פרק

 משה הזמי

ֵני א{} ָנ֙ה ַאבְׁ כְׁ ַתֵפ֙ ֹוב ִתשְׁ ם ַהטָ֑ ת  ָ֣ ָ֖א ַהכ  נ  ב ִישְׁ ם ָזָהָ֔ אש -ֵאיָכ֙ה יּוַעָ֣ ָֹ֖ ר ש בְׁ ד  ֹות:-ָכלֹקָ֔ ים  ב{}  חּוצ  ָקִרָ֔ ֵנָ֤י ִציֹו֙ן ַהיְׁ בְׁ

ֵלי ִנבְׁ בּ֙ו לְׁ שְׁ חְׁ ה נ  ז ֵאיָכָ֤ ים ַבָפָ֑ ֻ ָלִאָ֖ ר:-ַהמְׁ י יֹוֵצ  ֵדָ֥ ה יְׁ ש ַמֲעֵשָ֖ ר  ן ַבת-ַּגם ג{}  ח ָ֔ ָ֑ יקּו ּגּוֵריה  ד ֵהיִנָ֖ צּו ַשָ֔ לְׁ י -)תנין( ַתִּני֙ם ָחָ֣ ַעִמָ֣

ים ֵעִנָ֖ ר )כי( )ענים( ַכיְׁ ָזָ֔ ַאכְׁ ר: לְׁ ָב  ל ד{}  ַבִמדְׁ ֹון יֹוֵנֶ֛ק א  שָ֥ ק לְׁ ין -ָדַב֨ ש ֵאָ֥ ם ֹפֵרָ֖ ח  ֲאלּו ל ָ֔ ֹוָלִלי֙ם ָשָ֣ א ע  ֹו ַבָצָמָ֑ ִחכָ֖

ם: ֹות: ה{}  ָלה   ַפת  ּו ַאשְׁ קָ֖ ע ִחבְׁ י תֹוָלָ֔ ֹות ָהֱאֻמִני֙ם ֲעֵלָ֣ מּו ַבחּוצָ֑ ים ָנַשָ֖ ֲעַדִּנָ֔ ַמָ֣ ִלי֙ם לְׁ כְׁ ַדל֙  ו{}  ָהֹא  ן ַבת ַוִיגְׁ את -ֲעֹוָ֣ ַחַטָ֖ י ֵמ  ַעִמָ֔

מֹו ה כְׁ ֲהפּוָכָ֣ ם ַה  ֹדָ֑ לֹא- ְׁ ַגע וְׁ ִים:-ָרָ֔ ה ָיָד  לּו ָבָ֖ יר  ז{}  ָחָ֥ ים ַ ִפָ֖ ִניִנָ֔ ֙ם ִמפְׁ צ  ֙ מּו ע  דְׁ ב ָאָ֤ ּו ֵמָחָלָ֑ ג ַצחָ֖ ל  יָה֙ ִמש ָ֔ ֙ ִזיר  ּו נְׁ ַזכָ֤

ם: ָרָת  רָ֖  ח{}  ִּגזְׁ א ִנכְׁ ָֹ֥ ם ל ֳאָרָ֔ חֹו֙ר ָת  ְך ִמשְׁ ד עֹוָר֙ם ַעלָחַשָ֤ ֹות ָצַפָ֤ ץ:-ּו ַבחּוצָ֑ ש ָהָיָ֥ה ָכֵע  ם ָיֵבָ֖ ָמָ֔ ֵלי ט{}  ַעצְׁ ים ָהיּ֙ו ַחלְׁ -טֹוִבָ֤

י: ת ָשָד  נּוֹבָ֖ ים ִמתְׁ ֻדָקִרָ֔ ם ָי֙זּובּ֙ו מְׁ ֵהָ֤ ָ֣ ב ש  י ָרָעָ֑ ֵלָ֖ ַחלְׁ ב ֵמ  ר     ח ָ֔

 חנוך שמשי

ָבר }י{ ּו לְׁ ן ָהיָ֤ ָ֑ ֵדיה  ּו ַילְׁ לָ֖ ֹות ִבשְׁ ִניָ֔ י ָנִשי֙ם ַרֲחָמָ֣ ֵדָ֗ ר ַבתיְׁ ב  ָ֖ ש  מֹו בְׁ י:-ֹו֙ת ָלָ֔ ת יא{}  ַעִמ  הָו֙ה א  ה יְׁ ֹו -ִכָלָ֤ ֹון ַאפָ֑ ְך ֲחרָ֣ ֹו ָשַפָ֖ ֲחָמתָ֔

ת יָה:-ַוַיצ  אַכל יְׁ ֹוֹדת   ָֹ֖ ֹון ַות ִציָ֔ ש בְׁ ֵכי יב{}  ֵאָ֣ ינּ֙ו ַמלְׁ ֱאִמ֙ א ה  ָֹ֤ ב -ל אֹוֵיָ֔ ר וְׁ י ָיבֹ֙א ַצָ֣ ל ִכָ֤ י ֵתֵבָ֑ ֵבָ֣ ל ֹישְׁ ץ )וכל( ֹכָ֖ ר  י א ָ֔ ַשֲעֵרָ֖ בְׁ

ִָֽם: רּוָשָלִ  ים: יג{} יְׁ ם ַצִדיִק  ה ַדָ֥ ָבָ֖ ִקרְׁ ים בְׁ ִכָ֥ ָ֑יָה ַהֹשפְׁ ֹות ֹכֲהנ  יָה ֲעֹונָ֖ ִביא ָ֔ את נְׁ ָֹ֣ ַחט ם  יד{}  ֵמ  ּו ַבָדָ֑ ֲאלָ֖ ֹג  ֹות נְׁ חּוצָ֔ ִרי֙ם ַב  ּו ִעוְׁ ָנעָ֤

ם: ֻבֵשיה   ּו ִבלְׁ עָ֖ ּו ִיּגְׁ לָ֔ ּוכְׁ א י  ָֹ֣ ל ּורּו ָטֵמ֞  טו{}  בְׁ ּורּו ֙ ּורּ֙ו ַאל ָ֣ מֹו  ָ֤ אּו ָלָ֗ רְׁ ּו ַּגם-א ָקָ֣ י ָנצָ֖ עּו ִכָ֥ יפּו -ִתָּגָ֔ א יֹוִ ָ֖ ָֹ֥ ם ל רּ֙ו ַבּגֹוִיָ֔ מְׁ ָנָ֑עּו ָא 

ּור: א ָחָנ נּו: טז{} ָלג  ָֹ֥ ים ל ֵקִנָ֖ אּו )זקנים( ּוזְׁ א ָנָשָ֔ ָֹ֣ ֵנָ֤י ֹכֲהִני֙ם ל ם פְׁ ַהִביָטָ֑ יף לְׁ א יֹוִ ָ֖ ָֹ֥ ם ל ָקָ֔ הָו֙ה ִחלְׁ ֵנָ֤י יְׁ )עודינה(  יז{}  פְׁ

ל ינּו א  יָנה ֵעיֵנָ֔ ָ֣ ל  ינּ֙ו ִתכְׁ ל-עֹוֵד֙ ינּו א  נּו ִצִפָ֔ ִצִפָיֵתָ֣ ל בְׁ ב  נּו ָהָ֑ ָרֵתָ֖ זְׁ ַע:-ע  א יֹוִש  ָֹ֥ ֹוי ל    ּגָ֖

 ברש-ליאורה לונדי

ינּו ִכי יח{} ּו ָיֵמָ֖ אָ֥ ינּו ָמלְׁ ב ִקֵצֶ֛ ינּו ָקַרָ֥ ֹחֹבֵתָ֑ ת ִברְׁ כ  ָ֖ ינּו ִמל  ָעֵדָ֔ ּו צְׁ ינּו:-ָצדָ֣ א ִקֵצ  ִים ַקִלָ֤  יט{}  ָבָ֥ י ָשָמָ֑ ֵרָ֖ ינּו ִמִּנשְׁ ֵפָ֔ ים ָהיּ֙ו ֹרדְׁ

נּו:-ַעל בּו ָל  רְׁ ר ָאָ֥ ָבָ֖ נּו ַבִמדְׁ ָלֻקָ֔ ים דְׁ ָהִרָ֣ ָ֥ה  כ{}  ה  י  חְׁ ֹו ִנ  ִצלָ֖ נּו בְׁ רְׁ ר ָאַמָ֔ ָ֣ ם ֲאש  ִחיתֹוָתָ֑ ד ִבשְׁ ַכָ֖ ה ִנלְׁ הָוָ֔ יַח יְׁ ִשָ֣ ינּ֙ו מְׁ ּוַח ַאֵפ֙ רָ֤

ם: ִח  כא{}  ַבּגֹוִי  ִשמְׁ יִשי וְׁ ּוץ ַּגם-֙י ַבתִשָ֤ ץ עָ֑ ר  ָ֣ א  ת בְׁ ב  ָ֖ ֹום )יושבתי( יֹוש  ִיְ֙ך ַתֲעָבר-ֱאדָ֔ י:-ָעַל֨ ָעִר  ִתתְׁ י וְׁ ִרָ֖ כְׁ ֹו  ִתשְׁ -ַתם כב{} כָ֔

ד ֲעֹוֵנְ֙ך ַבת-ֲעֹוֵנְ֙ך ַבת ְך ָפַקָ֤ לֹוֵתָ֑ ַהגְׁ יף לְׁ א יֹוִ ָ֖ ָֹ֥ ֹון ל ה ַעל-ִציָ֔ ֹום ִּגָלָ֖ ִיְך:-ֱאדָ֔   ַחטֹאָת 

 
 מי שרוצים מצטרפים אליהכל  –גליה מובילה   ה איכה פרק

ה }א{ הָו֙ה מ   ר יְׁ ֹכָ֤ ת-זְׁ ה א  ֵאָ֥ יָטה ּורְׁ נּו )הביט( ַהִבָ֖ ָיה ָלָ֔ נּו:-ָהָ֣ ָפֵת  רְׁ ינּו  }ב{ ח  ים ָבֵתָ֖ ָזִרָ֔ ה לְׁ ָכָ֣ פְׁ נּ֙ו נ  ה  ַנֲחָלֵת֙

ים: ִר  ָנכְׁ ֹות: }ג{ לְׁ ָמנ  ַאלְׁ ינּו כְׁ ב ִאֹמֵתָ֖ ין ָאָ֔ ֵאָ֣ ינּ֙ו )אין( וְׁ ים ָהִי֙ תֹוִמָ֤ ף  }ד{ יְׁ   ָ֣ כ  ינּ֙ו בְׁ יר ֵמיֵמ֙ ִחָ֥ ינּו ִבמְׁ ינּו ֵעֵצָ֖ ָשִתָ֔

אּו: ּוַנ ח }ה{ ָיֹב  א ה  ָֹ֥ ל נּו )לא( וְׁ עְׁ נּו ָיַגָ֖ פְׁ ָדָ֔ נּ֙ו ִנרְׁ ל ַצָּואֵר֙ נּו:-ַעָ֤ ם: }ו{ ָל  ח  ַע  ָל  ֹבָ֥ ּור ִלשְׁ ד ַאשָ֖ ּנּו ָיָ֔ ִי֙ם ָנַתָ֣ ַר֙ אּ֙ו  }ז{ִמצְׁ טְׁ ינּו ָח  ֲאֹבֵתָ֤

 ָ֥ נּו ֲעֹוֹנֵתיה  ם )אנחנו( ַוֲאַנָ֖חְׁ ֵאיָנָ֔ נּו:)אינם( וְׁ לְׁ ם: }ח{ ם ָ ָב  ין ִמָיָד  ק ֵאָ֥ נּו ֹפֵרָ֖ לּו ָבָ֔ שְׁ נּו  }ט{ ֲעָבִדי֙ם ָמָ֣ ֵמָ֔ יא ַלחְׁ נּ֙ו ָנִבָ֣ ֵש֙ ַנפְׁ בְׁ

ר: ָב  ב ַהִמדְׁ ר  ָ֥ ֵנָ֖י ח  ב: }י{ִמפְׁ ֹות ָרָע  ֲעפָ֥ ֵנָ֖י ַזלְׁ רּו ִמפְׁ ָמָ֔ ּור ִנכְׁ ַתּנָ֣ נּ֙ו כְׁ עָ  }יא{ עֹוֵר֙ ת בְׁ ֻתֹלָ֖ ּו בְׁ ֹון ִעּנָ֔ ִציָ֣ י ָנִשי֙ם בְׁ ֵרָ֥

ה: הּוָד  רּו: }יב{ יְׁ ָד  הְׁ א נ  ָֹ֥ ים ל ֵקִנָ֖ ֵנָ֥י זְׁ ּו פְׁ לָ֔ ם ִנתְׁ ָיָדָ֣ לּו: }יג{ ָשִרי֙ם בְׁ ץ ָכָש  ים ָבֵעָ֥ ָעִרָ֖ אּו ּונְׁ ֹון ָנָשָ֔ חָ֣ ֵקִני֙ם  }יד{ ַבחּוִרי֙ם טְׁ זְׁ

ם: ִגיָנָת  ים ִמּנְׁ תּו ַבחּוִרָ֖ ַער ָשָבָ֔ ַפָ֥  }טו{ ִמַשָ֣ הְׁ נּו נ  ֹוש ִלֵבָ֔ שָ֣ נּו:ָשַב֙ת מְׁ ֹחֵל  ל מְׁ ב  ֵאָ֖ ֹוי }טז{ ְך לְׁ נּו א  ת רֹאֵשָ֔ ר  ָ֣ ָל֙ה ֲעט  נּו -ָנ פְׁ ָנָ֥א ָלָ֖

אנּו: י ָחָט  נּו ַעל-ַעל }יז{ ִכָ֥ ֙ה ִלֵבָ֔ ה ָהָיָ֤ה ָדו  ּו ֵעיֵנ ינּו:-ז ָ֗ כָ֥ ה ָחשְׁ ל  ל ַהר }יח{ ֵאָ֖ כּו-ַעָ֤ ים ִהלְׁ ם שּוָעִלָ֖ ָשֵמָ֔ -ִציֹו֙ן ש 

ֹו: ֹור: }יט{  ב  ר ָוד  ֹדָ֥ ֲאךָ֖ לְׁ ב ִכ ְׁ ם ֵתֵשָ֔ עֹוָלָ֣ הָו֙ה לְׁ ה יְׁ ים: }כ{ַאָתָ֤ ְך ָיִמ  ר  ֹאָ֥ נּו לְׁ ֵבָ֖ ַעזְׁ נּו ַת  ָכֵחָ֔ ַצ֙ח ִתשְׁ ָמה ָלנ ֙ נּו  }כא{ ָלָ֤ ֲהִשיֵב֨

ם: ד  ק   ינּו כְׁ ש ָיֵמָ֖ ּוָבה ַחֵדָ֥ ָנשָ֔ י֙ך )ונשוב( וְׁ  הָוָ֤ה | ֵאל ֨ י ִאם }כב{ יְׁ נ-ִכִ֚ ָתָ֔ ַא ְׁ ינּו ַעדָמֹאָ֣  מְׁ ָת ָעֵלָ֖ פְׁ ד:-ּו ָקַצָ֥ ֹא    מְׁ

 


