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ירמיהו כך לימד לברוך בן נריה: 
אמר לו: אמור אל״ף, והוא אומר איכה ישבה בדד העיר.

 אמר לו: אמור בי״ת, ואמר בכה תבכה בלילה.
 וכן כל האלפא ביתא שיש במגילת איכה.

אלפא ביתא דבן סירא



ד ה ָבָד֗ ָב֣ ה ָיׁשְ היָכ֣ אֵֵאיָכ֣
ם   ִתי ָע֔ ֣ ָהִעי֙ר ַרּבָ

ה  ַאְלָמָנ֑ ָהְיתָ֖ה ּכְ

ם ִתי ַבּגֹוִי֗ ֣       ַרּבָ

ִדי֔נֹות ּמְ ִת֙י ּבַ ָר֙      ׂשָ

ס: ָהְיתָ֖ה ָלַמֽ

ְיָלה  ּלַ֗ ה ּבַ בבָּּ֨כֹוָ֨כֹו ִתְבּכֶ֜
ּה ֱחָי֔ ל ֶלֽ ְוִדְמָעָתּה֙ ַע֣

ל ֹאֲהֶב֑יָה  ִמּכָ ם    ּה ְמַנֵח֖ ין־ָל֥ ֵאֽ

ּה  ְגדּו ָב֔ ֣ יָה֙ ּבָ ל־ֵרֶע֙ ּכָ  

ים:  ּה ְלֹאְיִבֽ ָה֥יּו ָל֖  

ה  ב ֲעֹבָד֔ ִנ֙י    ּוֵמֹר֣ ה ֵמֹע֙ ה ְיהּוָד֤ הְָּֽלָת֨ גּגְָֽלָת֨
א ָמְצָא֖ה ָמ֑נֹוַח  ם    לֹ֥ ה ַבּגֹוִי֔ ָב֣ יא ָיׁשְ ִה֚

ים:  ָצִרֽ ֥ין ַהּמְ י֖גּוָה    ּבֵ יָה ִהּשִׂ ל ֹרְדֶפ֥ ּכָ  

ֹון    ֲאֵב֗לֹות  י ִצּי֜ יְַּרֵכ֨ דּדְַרֵכ֨
ד  י מֹוֵע֔ ֵא֣ ִל֙י ּבָ ִמּבְ

ין ֹוֵמִמ֔ ׁשֽ יָה֙   ָעֶר֙ ל־ׁשְ ּכָ

ים ֶנֱאָנִח֑ יָה    ּכֲֹהֶנ֖

ּנּו֖גֹות  תּולֹתֶ֥יָה   ּבְ



ְוִה֥יא  

ּה: ַמר־ָלֽ   

֔לּו יָה ׁשָ ֹאְיֶב֣ יָה ְלֹראׁש֙   הָָה֨יּו֨יּו ָצֶר֤
יָה  ֶע֑ ׁשָ ל ֹרב־ּפְ ַע֣ ּה   י ְיֹהָו֥ה הֹוָג֖ ֽ ּכִ

ר: ִב֖י    ִלְפֵני ָצֽ יָה   ָהְל֥כּו ׁשְ עֹוָלֶל֛

ּה ל ֲהָדָר֑ ּכָ ֹון   ת ִצּי֖ א ִמּבַ ֵצ֥ אַּיֵ ֵצ֥ וַוּיֵ
ִלי֙ם ַאּיָ יָה ּכְ ֶר֗ ָה֣יּו ׂשָ  

ה    לֹא ָמְצ֣אּו ִמְרֶע֔

ף:  י רֹוֵדֽ ַח   ִלְפֵנ֥ ְל֥כּו ְבלֹא־ֹכ֖ ַוּיֵ   

יָה י ָעְנָיּה֙ ּוְמרּוֶד֔ ם   ְיֵמ֤ ֗ ַלִ ה ְירּוׁשָ הְכָר֣ ְכָר֣ זָָֽזֽ
ֶדם  יֵמי ֶק֑ ֥ר ָה֖יּו ִמ֣ ֲאׁשֶ יהָ    ל ַמֲחֻמֶד֔ ּכֹ֚

ּה ין עֹוֵז֙ר ָל֔ ְוֵא֤ ר   ַיד ָצ֗ ּה ּבְ ֣ ל ַעּמָ ְנֹפ֧ ּבִ

ּתֶָֽה:  ּבַ ל ִמׁשְ ֲח֖קּו ַע֥ ים   ׂשָ ָר֣אּוָה ָצִר֔

ם ֔ ַלִ ְטָא֙ה ְי֣רּוׁשָ ְטאְטא ָחֽ     חֵֵ֤ח֤
ָתה  ֑ ה ָהיָ ֖ן ְלִניָד֣ ַעל־ּכֵ

ּה  י ָר֣אּו ֶעְרָוָת֔ ילּ֙וָה֙      ּכִ יָה ִהזִּ ֶד֤ ל־ְמַכּבְ ֽ ּכָ

ב ָאֽחֹור:  ה    ַוּתָׁ֥שָ ם ִה֥יא ֶנֶאְנָח֖ ּגַ



יָה  ׁשּוֶל֗ טֻֻטְמָאתָּ֣הְמָאתָּ֣ה ּבְ
ּה  ְכָר֙ה ַאֲחִריָת֔ א ָזֽ    לֹ֤

ים  ָלִא֔ ַוּתֵֶ֣רד ּפְ

ּה  ם ָל֑ ֵא֥ין ְמַנֵח֖

ב: ֽ יל אֹויֵ ֖ ֥י ִהְגּדִ י ּכִ ה ְיֹהָו֙ה ֶאת ָעְנִי֔ ְרֵא֤

יָה ֑ ל ַמֲחַמּדֶ ל ּכָ ר   ַע֖ ַרׂש ָצ֔ ֣ יָָידֹו֙דֹו֙ ּפָ
ּה ׁשָ֔ אּו ִמְקּדָ ֣ י ָרֲאתָ֤ה גֹוִי֙ם ּבָ ֽ  ּכִ

ְך:  ָה֖ל ָלֽ אּו ַבּקָ לֹא־ָיֹב֥ יָתה    ֔ ֣ר ִצּוִ  ֲאׁשֶ

ֶחם ֣ים ֶל֔ ְמַבְקׁשִ ּה ֶנֱאָנִחי֙ם   ֤ כּכָלָּל ַעּמָ
ֶפׁש ֣יב ָנ֑ ְלָהׁשִ ֶכל    ֹא֖ ם ּבְ יֶה֛ ָנְת֧נּו ַמֲחַמּדֵ

ה:  יִתי זֹוֵלָלֽ ֖ ֥י ָהיִ יָטה ּכִ ַהּבִ֔ ה ְיֹהָו֙ה ְוֽ ְרֵא֤  

ְבֵרי ֶדֶרְך֒  ל־ֹע֣ ל֣לֹואֹ֣וא ֲאֵליֶכ֮ם  ּכָ
י  ַמְכֹאִב֔ ׁש ַמְכאֹו֙ב ּכְ ֤ ִאם יֵ יטּו ּוְר֗אּו   ֣ ַהּבִ

י  ל ִל֑ ֥ר עֹוַל֖ ֲאׁשֶ  

ֹו:  ֖יֹום ֲח֥רֹון ַאּפֽ ּבְ ה   ה ְיֹהָו֔ ֙ר הֹוָג֣ ֲאׁשֶ

ַעְצֹמתַ֖י ַֽלח־ֵאׁ֥ש ּבְ ֛רֹום ׁשָ ֛רֹוםּמָ מִִמּמָ
ּנָה ֑ ְרּדֶ ַוּיִ     



ִני ָא֔חֹור יַב֣ ֱהׁשִ ת ְלַרְגַל֙י   ׁשֶ ׂש ֶר֤ ַר֨ ּפָ

ה  ֵמָמ֔ ִנ֙י ׁשֹֽ ְנָתַנ֙

ה:  ָוֽ ֹום ּדָ ל־ַהּי֖ ּכָ  

ָי֗דֹו י ּבְ ַע֨ ׁשָ ל ּפְ ַק֩ד ֹע֨ ַק֩דׂשְ נִִנׂשְ
י  ֣יל ּכִֹח֑ י ִהְכׁשִ אִר֖ ָע֥לּו ַעל ַצּוָ ּתְָ֥ר֛גּו   ִיׂשְ

י לֹא אּוַכ֥ל ֽקּום:  יֵד֖ י ּבִ ִני ֲאֹדָנ֔ ְנָתַנ֣  

י ִקְרּבִ֔ ֲאֹדָנ֙י ּבְ י׀   יַר֤ ה ָכל־ַאּבִ הּלָ֨ סִִסּלָ֨
י חּוָר֑ ר ּבַ ּבֹ֣ ִלׁשְ ד   י מֹוֵע֖ א ָעַל֛ ָקָר֥

ה:  ת־ְיהּוָדֽ ת ּבַ י ִלְבתּוַל֖ ְך ֲאֹדָנ֔ ַר֣ ת ּדָ ּגַ֚  

ה  ֗ י בֹוִכּיָ ה׀ ֲאִנ֣ ּלֶ ה׀ַל ֵא֣ ּלֶ עַעל ֵא֣
ִים ְרָדה ּמַ֔ י׀ ֵעיִנ֙י ֹי֣ ֵעיִנ֤

֑י  ֣יב ַנְפׁשִ ם ֵמׁשִ י ְמַנֵח֖ ּנִ ֛ ק ִמּמֶ י־ָרַח֥ ֽ  ּכִ

ב:  ֽ ֥י ָגַב֖ר אֹויֵ ים ּכִ ֹוֵמִמ֔ ָה֤יּו ָבַנ֙י ׁשֽ

יָה ָיֶד֗ ֹון ּבְ ה ִצּי֜ הְֵֽרׂשָ֨ פּּפְֵֽרׂשָ֨
ּה  ין ְמַנֵח֙ם ָל֔ ֵא֤

יו  יו ָצָר֑ ְסִביָב֣ ב   ה ְלַיֲעֹק֖ ה ְיֹהָו֛ ֧ ִצּוָ

ם:  יֵניֶהֽ ה ּבֵ ֖ ם ְלִנּדָ ֛ ַלִ ָהְיתָ֧ה ְירּוׁשָ  



יִתי  יהּו ָמִר֑ י ִפ֣ ֣ ּכִ יק ֛הּוא ְיֹהָו֖ה   ֥ יקּדִ ֥ צַַצּדִ
י ים ּוְראּו֙ ַמְכֹאִב֔ ֗ ַעּמִ א ָכל ָהֽ ְמעּו־ָנ֣ ׁשִ

ִבי: ֶֽ י ָהְל֥כּו ַבּשׁ תּולֹתַ֥י ּוַבחּוַר֖ ּבְ  

ּוִני ה ִרּמ֔ ּמָ ְמַאֲהַב֙י ֵה֣ אִתי ַלֽ אִתיָר֤ קָָקָר֤
עּו  ָו֑ יר ּגָ ִע֣ י ּבָ י ּוְזֵקַנ֖  ּכֲֹהַנ֥

ֽם:  ֖יבּו ֶאת־ַנְפׁשָ מֹו ְוָיׁשִ ֶכל֙ ָל֔ ּו ֹא֙ י־ִבְקׁש֥ ֽ ּכִ

רּו י ֳחַמְרָמ֔ ֵמַע֣ י־ַצר־ִלי֙    ֽ ה ּכִ ה ְיֹהָו֤ הֵא֨ רְְרֵא֨
יִתי  ֥י ָמ֖רֹו ָמִר֑ ּכִ י    ִקְרּבִ֔ ֙י ּבְ ְך ִלּבִ ֤ ֶנְהּפַ  

ֶות: ֽ ּמָ ִ֥ית ּכַ ּבַ ֶרב ּבַ ָלה ֶח֖ ּכְ  ִמ֥חּוץ ׁשִ

י ין ְמַנֵח֙ם ִל֔ ֵא֤ ִני   ה ָא֗ י ֶנֱאָנָח֣ ֧ שׁׁשְָמ֞עּוְָמ֞עּו ּכִ
֑יָת  ֥י ַאּתָ֖ה ָעׂשִ ׂשּו ּכִ ׂשָ֔ ָעִת֙י   ְמ֤עּו ָרֽ י ׁשָ ְיַב֜ ל־ֹא֨ ּכָ

ְה֥יּו ָכֽמֹוִני:  ֽ אָת ְויִ ֵהֵב֥אָת יֹום ָקָר֖

יָך֙  א ָכל ָרָעתָ֤ם ְלָפֶנ֙ ֹב֨ אּתָ ֹב֨ ּתָ
י  ָע֑ ׁשָ ל ּפְ ל ּכָ י ַע֣ ְלּתָ ִל֖ ֥ר עֹוַל֛ ֲאׁשֶ ּכַ מֹו   ל ָל֔ ְועֹוֵל֣

י:  ֽ ֥י ַדּוָ ֹות ַאְנֹחתַ֖י ְוִלּבִ י ַרּב֥ ֽ ּכִ     
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