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 מגילת איכה
 

 פרק א:
ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ֵאיָכה  (א)

ָעם ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה ַרָּבִתי ַבּגוִֹים 
ָׂשָרִתי ַּבְּמִדינוֹת ָהְיָתה ָלַמס: 

ָּבכוֹ ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל  (ב)
יָה ֹאֲהבֶ -ָלּה ְמַנֵחם ִמָּכל-ֶלֱחָיּה ֵאין

ֵרֶעיָה ָּבְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה -ָּכל
ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמֹעִני  ְלֹאְיִבים: (ג)

ּוֵמֹרב ֲעֹבָדה ִהיא ָיְׁשָבה ַבּגוִֹים �א 
ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה -ָמְצָאה ָמנוַֹח ָּכל

ַּדְרֵכי ִצּיוֹן ֲאֵבלוֹת  ֵּבין ַהְּמָצִרים (ד)
ָה ְׁשָעֶרי-ִמְּבִלי ָּבֵאי מוֵֹעד ָּכל

ׁשוֵֹמִמין ֹּכֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים ְּבתּו�ֶתיָה 
ָהיּו ָצֶריָה  ָלּה: (ה)-ּנּוגוֹת ְוִהיא ַמר

ְיֹהָוה הוָֹגּה -ְלֹראׁש ֹאְיֶביָה ָׁשלּו ִּכי
ְּפָׁשֶעיָה עוָֹלֶליָה ָהְלכּו ְׁשִבי -ַעל ֹרב
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 -ַּבת -ַוֵּיֵצא ִמן ָצר: (ו)-ִלְפֵני
יּו ָׂשֶריָה ֲהָדָרּה הָ -ִצּיוֹן ָּכל-[ִמַּבת] 

ָמְצאּו ִמְרֶעה ַוֵּיְלכּו -ְּכַאָּיִלים �א
ָזְכָרה  ֹכַח ִלְפֵני רוֵֹדף: (ז)-ְב�א

ְירּוָׁשַלם ְיֵמי ָעְנָיּה ּוְמרּוֶדיָה ֹּכל 
ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶׁשר ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם 

ָצר ְוֵאין עוֵֹזר ָלּה -ִּבְנֹפל ַעָּמּה ְּבַיד
ְׁשַּבֶּתָה: ָראּוָה ָצִרים ָׂשֲחקּו ַעל ִמ 

ֵּכן -ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלם ַעל (ח)
ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה -ְלִניָדה ָהָיָתה ָּכל

ִהיא ֶנֶאְנָחה -ָראּו ֶעְרָוָתּה ַּגם-ִּכי
ֻטְמָאָתּה  ַוָּתָׁשב ָאחוֹר: (ט)

ְּבׁשּוֶליָה �א ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה ַוֵּתֶרד 
ֹהָוה ְּפָלִאים ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ְרֵאה יְ 

ָידוֹ  ָעְנִיי ִּכי ִהְגִּדיל אוֵֹיב: (י)-ֶאת
-ַמֲחַמֶּדיָה ִּכי-ָּפַרׂש ָצר ַעל ָּכל

ָרֲאָתה גוִֹים ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ֲאֶׁשר 
ָיֹבאּו ַבָּקָהל ָל�: -ִצִּויָתה �א
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ַעָּמּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְּקִׁשים -ָּכל (יא)
ֶלֶחם ָנְתנּו ַמֲחַמוֵּדיֶהם 

ְּבֹאֶכל ְלָהִׁשיב ָנֶפׁש  [ַמֲחַמֵּדיֶהם]
ְרֵאה ְיֹהָוה ְוַהִּביָטה ִּכי ָהִייִתי 

ֹעְבֵרי -לוֹא ֲאֵליֶכם ָּכל זוֵֹלָלה: (יב)
ֵיׁש ַמְכאוֹב -ֶדֶר� ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם

ְּכַמְכֹאִבי ֲאֶׁשר עוַֹלל ִלי ֲאֶׁשר הוָֹגה 
ִמָּמרוֹם  ְיֹהָוה ְּביוֹם ֲחרוֹן ַאּפוֹ:(יג)

ַעְצֹמַתי ַוִּיְרֶּדָּנה ָּפַרׂש ֵאׁש ּבְ -ָׁשַלח
ֶרֶׁשת ְלַרְגַלי ֱהִׁשיַבִני ָאחוֹר ְנָתַנִני 

ִנְׂשַקד  ַהּיוֹם ָּדָוה: (יד)-ׁשֵמָמה ָּכל
-ֹעל ְּפָׁשַעי ְּבָידוֹ ִיְׂשָּתְרגּו ָעלּו ַעל

ַצָּואִרי ִהְכִׁשיל ֹּכִחי ְנָתַנִני ֲאֹדָני 
ִסָּלה  אּוַכל קּום:  (טו)-ִּביֵדי �א

ַאִּביַרי  ֲאֹדָני ְּבִקְרִּבי ָקָרא ָעַלי -ָכל
מוֵֹעד ִלְׁשֹּבר ַּבחּוָרי ַּגת ָּדַר� ֲאֹדָני 

ַעל־ֵאֶּלה   ְיהּוָדה: (טז)-ִלְבתּוַלת ַּבת
ֲאִני בוִֹכָּיה ֵעיִני  ֵעיִני ֹיְרָדה ַּמִים 
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ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי -ִּכי
ַבר אוֵֹיב: ָהיּו ָבַני ׁשוֵֹמִמים ִּכי גָ 

ֵּפְרָׂשה ִצּיוֹן ְּבָיֶדיָה ֵאין ְמַנֵחם  (יז)
ָלּה ִצָּוה ְיֹהָוה ְלַיֲעֹקב ְסִביָביו ָצָריו 

ָהְיָתה ְירּוָׁשַלם ְלִנָּדה ֵּביֵניֶהם: 
ַצִּדיק הּוא ְיֹהָוה ִּכי ִפיהּו  (יח)

ָעִּמים -ָנא ָכל-ָמִריִתי ִׁשְמעּו
�ַתי [ָהַעִּמים] ּוְראּו ַמְכֹאִבי ְּבתּו
ָקָראִתי  ּוַבחּוַרי ָהְלכּו ַבֶּׁשִבי: (יט)

ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה ִרּמּוִני ֹּכֲהַני ּוְזֵקַני 
ִבְקׁשּו ֹאֶכל ָלמוֹ -ָּבִעיר ָּגָועּו ִּכי

ַנְפָׁשם: (כ)ְרֵאה ְיֹהָוה -ְוָיִׁשיבּו ֶאת
ִלי ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו ֶנְהַּפ� ִלִּבי -ַצר-ִּכי

ִריִתי ִמחּוץ ְּבִקְרִּבי ִּכי ָמרוֹ מָ 
ֶחֶרב ַּבַּבִית ַּכָּמֶות: -ִׁשְּכָלה

ָׁשְמעּו ִּכי ֶנֱאָנָחה ָאִני ֵאין  (כא)
ֹאְיַבי ָׁשְמעּו ָרָעִתי -ְמַנֵחם ִלי ָּכל

-ָׂשׂשּו ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֵהֵבאָת יוֹם
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-ָּתֹבא ָכל ָקָראָת ְוִיְהיּו ָכמוִֹני: (כב)
ֲאֶׁשר ָרָעָתם ְלָפֶני� ְועוֵֹלל ָלמוֹ ּכַ 

ַרּבוֹת -ְּפָׁשָעי ִּכי-עוַֹלְלָּת ִלי ַעל ָּכל
 ַאְנֹחַתי ְוִלִּבי ַדָּוי:

 פרק ב:
-ֲאֹדָני ֶאת ֵאיָכה ָיִעיב ְּבַאּפוֹ  (א)
ִצּיוֹן ִהְׁשִלי� ִמָּׁשַמִים ֶאֶרץ -ַּבת

-ָזַכר ֲהֹדם-ִיְׂשָרֵאל ְו�א ִּתְפֶאֶרת
א �ְ  ִּבַּלע ֲאֹדָני ַרְגָליו ְּביוֹם ַאּפוֹ: (ב)

ְנאוֹת ַיֲעֹקב -[ְו�א] ָחַמל ֵאת ָּכל
ְיהּוָדה -ָהַרס ְּבֶעְבָרתוֹ ִמְבְצֵרי ַבת

ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ִחֵּלל ַמְמָלָכה ְוָׂשֶריָה: 
ַאף ֹּכל ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל -ָּגַדע ָּבֳחִרי (ג)

ֵהִׁשיב ָאחוֹר ְיִמינוֹ ִמְּפֵני אוֵֹיב 
ְכָלה ַוִּיְבַער ְּבַיֲעֹקב ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ָא

ָּדַר� ַקְׁשּתוֹ ְּכאוֵֹיב ִנָּצב  ָסִביב: (ד)
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ָעִין -ְיִמינוֹ ְּכָצר ַוַּיֲהֹרג ֹּכל ַמֲחַמֵּדי
ִצּיוֹן ָׁשַפ� ָּכֵאׁש ֲחָמתוֹ: -ְּבֹאֶהל ַּבת

ָהָיה ֲאֹדָני  ְּכאוֵֹיב ִּבַּלע ִיְׂשָרֵאל  (ה)
ַאְרְמנוֶֹתיָה ִׁשֵחת ִמְבָצָריו -ִּבַּלע ָּכל
ְיהּוָדה ַּתֲאִנָּיה ַוֲאִנָּיה: -תַוֶּיֶרב ְּבבַ 

ַוַּיְחֹמס ַּכַּגן ֻׂשּכוֹ ִׁשֵחת מוֲֹעדוֹ  (ו)
ִׁשַּכח ְיֹהָוה  ְּבִצּיוֹן מוֵֹעד ְוַׁשָּבת 

ַאּפוֹ ֶמֶל� ְוֹכֵהן:       -ַוִיְנַאץ ְּבַזַעם
ָזַנח ֲאֹדָני  ִמְזְּבחוֹ ִנֵאר ִמְקָּדׁשוֹ  (ז)

אוֵֹיב חוֹֹמת -ִהְסִּגיר ְּבַיד
ְיֹהָוה -ְרְמנוֶֹתיָה קוֹל ָנְתנּו ְּבֵביתַא

ָחַׁשב ְיֹהָוה   ְּכיוֹם מוֵֹעד: (ח)
ִצּיוֹן ָנָטה ָקו -ְלַהְׁשִחית חוַֹמת ַּבת

ֵחל -ֵהִׁשיב ָידוֹ ִמַּבֵּלַע ַוַּיֲאֶבל-�א
ָטְבעּו  ְוחוָֹמה ַיְחָּדו ֻאְמָללּו: (ט)

ָבָאֶרץ ְׁשָעֶריָה ִאַּבד ְוִׁשַּבר ְּבִריֶחיָה 
ְלָּכּה ְוָׂשֶריָה ַבּגוִֹים ֵאין ּתוָֹרה מַ 

ָמְצאּו ָחזוֹן -ְנִביֶאיָה �א-ַּגם
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ֵיְׁשבּו ָלָאֶרץ ִיְּדמּו ִזְקֵני  ֵמְיֹהָוה: (י)
ֹראָׁשם -ִצּיוֹן ֶהֱעלּו ָעָפר ַעל-ַבת

ָחְגרּו ַׂשִּקים הוִֹרידּו ָלָאֶרץ ֹראָׁשן 
ָּכלּו ַבְּדָמעוֹת  ְּבתּו�ת ְירּוָׁשָלם: (יא)

יַני ֳחַמְרְמרּו ֵמַעי ִנְׁשַּפ� ָלָאֶרץ עֵ 
ַעִּמי ֵּבָעֵטף -ֶׁשֶבר ַּבת-ְּכֵבִדי ַעל

עוֵֹלל ְויוֵֹנק ִּבְרֹחבוֹת ִקְרָיה: 
ְלִאֹּמָתם יאְמרּו ַאֵּיה ָּדָגן ָוָיִין  (יב)

ְּבִהְתַעְּטָפם ֶּכָחָלל ִּבְרֹחבוֹת ִעיר 
ֵחיק ִאֹּמָתם: -ְּבִהְׁשַּתֵּפ� ַנְפָׁשם ֶאל

ָּל� -ֲאִעיֵד� ָמה ֲאַדֶּמה-ָמה )(יג
ָּל� -ַהַּבת ְירּוָׁשַלם ָמה ַאְׁשֶוה

ָגדוֹל -ִצּיוֹן ִּכי-ַוֲאַנֲחֵמ� ְּבתּוַלת ַּבת
ָל�:       -ַּכָּים ִׁשְבֵר� ִמי ִיְרָּפא

ְנִביַאִי� ָחזּו ָל� ָׁשְוא ְוָתֵפל  (יד)
ֲעוֵֹנ� ְלָהִׁשיב ְׁשבּיֵת� -ִגּלּו ַעל-ְו�א
בּוֵת�] ַוֶּיֱחזּו ָל� ַמְׂשאוֹת ָׁשְוא [ְׁש 

ָסְפקּו ָעַלִי� ַּכַּפִים  ּוַמּדּוִחים: (טו)
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ֹעְבֵרי ֶדֶר� ָׁשְרקּו ַוָּיִנעּו ֹראָׁשם -ָּכל
ַּבת ְירּוָׁשָלם ֲהֹזאת ָהִעיר -ַעל

-ֶׁשּיאְמרּו ְּכִליַלת ֹיִפי ָמׂשוֹׂש ְלָכל
-לָּפצּו ָעַלִי� ִּפיֶהם ּכָ  ָהָאֶרץ: (טז)

ֵׁשן ָאְמרּו -אוְֹיַבִי� ָׁשְרקּו ַוַּיַחְרקּו
ִּבָּלְענּו ַא� ֶזה ַהּיוֹם ֶׁשִּקִּויֻנהּו 

ָעָׂשה ְיֹהָוה  (יז) ינּו:ָמָצאנּו ָרִא 
ֲאֶׁשר ָזָמם ִּבַּצע ֶאְמָרתוֹ ֲאֶׁשר ִצָּוה 

ֶקֶדם ָהַרס ְו�א ָחָמל ַוְיַׂשַּמח -ִמיֵמי
�: ָעַלִי� אוֵֹיב ֵהִרים ֶקֶרן ָצָריִ 

ֲאֹדָני חוַֹמת -ָצַעק ִלָּבם ֶאל (יח)
ִצּיוֹן הוִֹריִדי ַכַּנַחל ִּדְמָעה יוָֹמם -ַּבת

ִּתֹּדם -ִּתְּתִני פּוַגת ָל� ַאל-ָוַלְיָלה ַאל
קּוִמי ֹרִּני ַבַּלְיָל  ֵעיֵנ�: (יט)-ַּבת

[ַבַּלְיָלה] ְלֹראׁש ַאְׁשֻמרוֹת ִׁשְפִכי 
ָני ְׂשִאי ַכַּמִים ִלֵּב� ֹנַכח ְּפֵני ֲאדֹ 

ֶנֶפׁש עוָֹלַלִי� -ֵאָליו ַּכַּפִי� ַעל
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-ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּבֹראׁש ָּכל
ְרֵאה ְיֹהָוה ְוַהִּביָטה  חּוצוֹת: (כ)

ֹּתאַכְלָנה -ְלִמי עוַֹלְלָּת ֹּכה ִאם
-ָנִׁשים ִּפְרָים ֹעֲלֵלי ִטֻּפִחים ִאם

ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ֲאֹדָני ֹּכֵהן ְוָנִביא: 
ְכבּו ָלָאֶרץ חּוצוֹת ַנַער ְוָזֵקן ָׁש  (כא)

ְּבתּו�ַתי ּוַבחּוַרי ָנְפלּו ֶבָחֶרב ָהַרְגָּת 
ְּביוֹם ַאֶּפ� ָטַבְחָּת �א ָחָמְלָּת: 

ִּתְקָרא ְכיוֹם מוֵֹעד ְמגּוַרי  (כב)
ְיֹהָוה -ִמָּסִביב ְו�א ָהָיה ְּביוֹם ַאף

ַּפְחִּתי ְוִרִּביִתי ִט -ָּפִליט ְוָׂשִריד ֲאֶׁשר
 ִכָּלם: ֹאְיִבי 

 פרק ג:
ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֳעִני ְּבֵׁשֶבט  (א)

אוִֹתי ָנַהג ַוֹּיַל� חֶׁש�  ֶעְבָרתוֹ: (ב)
ַא� ִּבי ָיֻׁשב ַיֲהֹפ� ָידוֹ  אוֹר: (ג)-ְו�א
ִּבָּלה ְבָׂשִרי ְועוִֹרי  ַהּיוֹם: (ד)-ָּכל

ָּבָנה ָעַלי ַוַּיַּקף  ִׁשַּבר ַעְצמוָֹתי: (ה)
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ְּבַמֲחַׁשִּכים  ְתָלָאה: (ו)ֹראׁש ּו
ָּגַדר  הוִֹׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עוָֹלם: (ז)

ַּבֲעִדי ְו�א ֵאֵצא ִהְכִּביד ְנָחְׁשִּתי: 
ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּוַע ָׂשַתם  (ח)

ָּגַדר ְּדָרַכי ְּבָגִזית  ְּתִפָּלִתי: (ט)
ֹּדב ֹאֵרב הּוא ִלי  ְנִתיֹבַתי ִעָּוה: (י)

ִריה [ֲאִרי] ְּבִמְסָּתִרים: אֲ 
ְּדָרַכי סוֵֹרר ַוְיַפְּׁשֵחִני ָׂשַמִני  (יא)

ָּדַר� ַקְׁשתוֹ ַוַּיִּציֵבִני  ֹׁשֵמם: (יב)
ֵהִביא ְּבִכְליוָֹתי  ַּכַּמָּטָרא ַלֵחץ:  (יג)

ָהִייִתי ְּׂשֹחק  ְּבֵני ַאְׁשָּפתוֹ: (יד)
ַהּיוֹם: -ַעִּמי ְנִגיָנָתם ָּכל-ְלָכל
ִּביַעִני ַבְּמרוִֹרים ִהְרַוִני ִהְׂש  (טו)

ַוַּיְגֵרס ֶּבָחָצץ ִׁשָּני  ַלֲעָנה: (טז)
ַוִּתְזַנח  ִהְכִּפיַׁשִני ָּבֵאֶפר:(יז)

ִמָּׁשלוֹם ַנְפִׁשי ָנִׁשיִתי 
ָוֹאַמר ָאַבד ִנְצִחי  טוָֹבה:(יח)

ָעְנִיי -ְזָכר ְותוַֹחְלִּתי ֵמְיֹהָוה: (יט)
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ָזכוֹר  ּוְמרּוִדי ַלֲעָנה ָוראׁש: (כ)
ִּתְזּכוֹר ְוָתֹׁשיַח [ְוָתׁשוַֹח] ָעַלי ַנְפִׁשי: 

ֵּכן -ִלִּבי ַעל-ֹזאת ָאִׁשיב ֶאל (כא)
-ַחְסֵדי ְיֹהָוה ִּכי �א אוִֹחיל: (כב)
ָכלּו ַרֲחָמיו: -ָתְמנּו ִּכי �א

ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה  (כג)
ֶחְלִקי ְיֹהָוה ָאְמָרה  ֱאמּוָנֶת�: (כד)

טוֹב  ֵּכן אוִֹחיל לוֹ: (כה)-ַנְפִׁשי ַעל
ו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו:  ְיֹהָוה ְלקוָֹ

טוֹב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת  (כו)
ִיָּׂשא ֹעל -טוֹב ַלֶּגֶבר ִּכי ְיֹהָוה: (כז)

ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיֹּדם ִּכי  ִּבְנעּוָריו: (כח)
ִיֵּתן ֶּבָעָפר ִּפיהּו  ָנַטל ָעָליו: (כט)

) ִיֵּתן ְלַמֵּכהּו  ִּתְקָוה: (ל אּוַלי ֵיׁש
ִּכי �א  ֶלִחי ִיְׂשַּבע ְּבֶחְרָּפה: (לא)

-ִּכי ִאם ִיְזַנח ְלעוָֹלם ֲאֹדָני: (לב)
הוָֹגה ְוִרַחם ְּכֹרב ֲחָסָדו [ֲחָסָדיו]: 

-ִּכי �א ִעָּנה ִמִּלּבוֹ ַוַּיֶּגה ְּבֵני (לג)
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ְלַדֵּכא ַּתַחת ַרְגָליו ֹּכל  ִאיׁש: (לד)
ְלַהּטוֹת  י ָאֶרץ: (לה)ֲאִסיֵר 

ָּגֶבר ֶנֶגד ְּפֵני ֶעְליוֹן: -ִמְׁשַּפט
ְלַעֵּות ָאָדם ְּבִריבוֹ ֲאֹדָני �א  (לו)

ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶּתִהי ֲאֹדָני  ָרָאה: (לז)
ִמִּפי ֶעְליוֹן �א ֵתֵצא  �א ִצָּוה: (לח)

ִּיְתאוֵֹנן -ַמה ָהָרעוֹת ְוַהּטוֹב: (לט)
ָטָאו [ֲחָטָאיו]: חֲ -ָאָדם ָחי ֶּגֶבר ַעל

ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה  (מ)
ִנָּׂשא  ְיֹהָוה: (מא)-ְוָנׁשּוָבה ַעד

ֵאל ַּבָּׁשָמִים: -ַּכָּפִים ֶאל-ְלָבֵבנּו ֶאל
ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו ַאָּתה �א  (מב)

ַסֹּכָתה ָבַאף ַוִּתְרְּדֵפנּו  ָסָלְחָּת: (מג)
ַסּכוָֹתה  : (מד)ָהַרְגָּת �א ָחָמְלָּת 

ְסִחי  ֶבָעָנן ָל� ֵמֲעבוֹר ְּתִפָּלה: (מה)
ּוָמאוֹס ְּתִׂשיֵמנּו ְּבֶקֶרב ָהַעִּמים: 

ֹאְיֵבינּו: -ָּפצּו ָעֵלינּו ִּפיֶהם ָּכל (מו)
ַּפַחד ָוַפַחת ָהָיה ָלנּו ַהֵּׁשאת  (מז)
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ַמִים ֵּתַרד -ַּפְלֵגי ְוַהָּׁשֶבר: (מח)
ִּמי:       עַ -ֶׁשֶבר ַּבת-ֵעיִני ַעל

ֵעיִני ִנְּגָרה ְו�א ִתְדֶמה ֵמֵאין  (מט)
ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה -)ַעד ֲהֻפגוֹת: (נ

ֵעיִני עוְֹלָלה ְלַנְפִׁשי  ִמָּׁשָמִים: (נא)
צוֹד ָצדּוִני  ִמֹּכל ְּבנוֹת ִעיִרי: (נב)

ָצְמתּו ַבּבוֹר  ַּכִּצּפוֹר ֹאְיַבי ִחָּנם: (נג)
ַמִים -ָצפּו ִּבי: (נד) ֶאֶבן-ַחָּיי ַוַּיּדּו

ֹראִׁשי ָאַמְרִּתי ִנְגָזְרִּתי: -ַעל
ָקָראִתי ִׁשְמ� ְיֹהָוה ִמּבוֹר  (נה)

-קוִֹלי ָׁשָמְעָּת ַאל ַּתְחִּתּיוֹת: (נו)
ַּתְעֵלם ָאְזְנ� ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי: 

ָקַרְבָּת ְּביוֹם ֶאְקָרֶאָּך ָאַמְרָּת  (נז)
ֲאֹדָני ִריֵבי ַרְבָּת  ִּתיָרא: (נח)-ַאל

ָרִאיָתה  ַנְפִׁשי ָּגַאְלָּת ַחָּיי: (נט)
ְיֹהָוה ַעָּוָתִתי ָׁשְפָטה ִמְׁשָּפִטי: 

-ִנְקָמָתם ָּכל-ָרִאיָתה ָּכל (ס)
ָׁשַמְעָּת  ַמְחְׁשֹבָתם ִלי: (סא)
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ַמְחְׁשֹבָתם ָעָלי: -ֶחְרָּפָתם ְיֹהָוה ָּכל
-ִׂשְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיוָֹנם ָעַלי ָּכל (סב)

ִׁשְבָּתם ְוִקיָמָתם  וֹם:(סג)ַהּי
ָּתִׁשיב  ַהִּביָטה ֲאִני ַמְנִּגיָנָתם: (סד)

ָלֶהם ְּגמּול ְיֹהָוה ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם: 
ֵלב ַּתֲאָלְת� -ִּתֵּתן ָלֶהם ְמִגַּנת (סה)

ִּתְרֹּדף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם  ָלֶהם: (סו)
 ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְיֹהָוה:

 פרק ד:
ָזָהב ִיְׁשֶנא ַהֶּכֶתם  ֵאיָכה יּוַעם (א)

ֹקֶדׁש -ַהּטוֹב ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה ַאְבֵני
ְּבֵני ִצּיוֹן  חּוצוֹת: (ב)-ְּבֹראׁש ָּכל

ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז ֵאיָכה 
ֶחֶרׂש ַמֲעֵׂשה ְיֵדי -ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי

ַּתִּנין [ַּתִּנים] ָחְלצּו -ַּגם יוֵֹצר: (ג)
ַעִּמי ְלַאְכָזר -יֶהן ַּבתַׁשד ֵהיִניקּו ּגּוֵר 

ַּכְי ֵעִנים [ַּכְיֵעִנים] ַּבִּמְדָּבר: 
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ִחּכוֹ ַּבָּצָמא -ָּדַבק ְלׁשוֹן יוֵֹנק ֶאל (ד)
עוָֹלִלים ָׁשֲאלּו ֶלֶחם ֹּפֵרׂש ֵאין 

ָהאְכִלים ְלַמֲעַדִּנים  ָלֶהם: (ה)
ָנַׁשּמּו ַּבחּוצוֹת ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תוָֹלע 

-ַוִּיְגַּדל ֲעוֹן ַּבת : (ו)ִחְּבקּו ַאְׁשַּפּתוֹת
-ַעִּמי ֵמַחַּטאת ְסֹדם ַהֲהפּוָכה ְכמוֹ 

ַזּכּו  ָחלּו ָבּה ָיָדִים: (ז)-ָרַגע ְו�א
ְנִזיֶריָה ִמֶּׁשֶלג ַצחּו ֵמָחָלב ָאְדמּו 

ֶעֶצם ִמְּפִניִנים ַסִּפיר ִּגְזָרָתם: 
ָחַׁש� ִמְּׁשחוֹר ָּתֳאָרם �א ִנְּכרּו  (ח)

ַעְצָמם ָיֵבׁש -עוָֹרם ַעלַּבחּוצוֹת ָצַפד 
-טוִֹבים ָהיּו ַחְלֵלי ָהָיה ָכֵעץ: (ט)

ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי ָרָעב ֶׁשֵהם ָיזּובּו 
ְיֵדי  ְמֻדָּקִרים ִמְּתנּוֹבת ָׂשָדי: (י)

ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיוֹת ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן ָהיּו 
ַעִּמי:  -ְלָברוֹת ָלמוֹ ְּבֶׁשֶבר ַּבת

ֲחָמתוֹ ָׁשַפ� -תִּכָּלה ְיֹהָוה אֶ  (יא)
ֵאׁש ְּבִצּיוֹן ַוֹּתאַכל -ֲחרוֹן ַאּפוֹ ַוַּיֶּצת
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-�א ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ְיסוֹֹדֶתיָה: (יב)
ֶאֶרץ וֹּכל [ֹּכל] ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ָיֹבא 

ַצר ְואוֵֹיב ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלם: 
ֵמַחֹּטאת ְנִביֶאיָה ֲעוֹנוֹת ֹּכֲהֶניָה  (יג)

ִקְרָּבּה ַּדם ַצִּדיִקים: ַהֹּׁשְפִכים ּבְ 
ָנעּו ִעְוִרים ַּבחּוצוֹת ְנגֲאלּו ַּבָּדם  (יד)

ְּב�א יּוְכלּו ִיְּגעּו ִּבְלֻבֵׁשיֶהם: 
סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמוֹ סּורּו  (טו)

ָנעּו -ִּתָּגעּו ִּכי ָנצּו ַּגם-סּורּו ַאל
ָאְמרּו ַּבּגוִֹים �א יוִֹסיפּו ָלגּור:       

ְיֹהָוה ִחְּלָקם �א יוִֹסיף  ְּפֵני (טז)
ְלַהִּביָטם ְּפֵני ֹכֲהִנים �א ָנָׂשאּו 
  ְזֵקִנים [ּוְזֵקִנים] �א ָחָננּו:  (יז)

עוֵֹדיֻנה [עוֵֹדינּו] ִּתְכֶליָנה ֵעיֵנינּו 
ֶאל־ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו 

ָצדּו ְצָעֵדינּו  ּגוֹי �א יוִֹׁשַע: (יח)-ֶאל
ֶכת ִּבְרֹחֹבֵתינּו ָקַרב ִקֵּצינּו ָמְלאּו ִמּלֶ 

ַקִּלים  ָבא ִקֵּצינּו: (יט)-ָיֵמינּו ִּכי
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-ָהיּו ֹרְדֵפינּו ִמִּנְׁשֵרי ָׁשָמִים ַעל
ֶהָהִרים ְּדָלֻקנּו ַּבִּמְדָּבר ָאְרבּו ָלנּו: 

רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ְיֹהָוה ִנְלַּכד  (כ)
ְּבִצּלוֹ ִּבְׁשִחיתוָֹתם ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו 

ִׂשיִׂשי  ִנְחֶיה ַבּגוִֹים:       (כא)
ֱאדוֹם יוֶֹׁשֶבתי -ְוִׂשְמִחי ַּבת

ָעַלִי� -[יוֶֹׁשֶבת] ְּבֶאֶרץ עּוץ ַּגם
ּכוֹס ִּתְׁשְּכִרי ְוִתְתָעִרי: -ַּתֲעָבר

ִצּיוֹן �א יוִֹסיף -ֲעוֵֹנ� ַּבת-ַּתם (כב)
ה ֱאדוֹם ִּגּלָ -ְלַהְגלוֵֹת� ָּפַקד ֲעוֵֹנ� ַּבת

 ַחֹּטאָתִי�:-ַעל
 פרק ה:

ָהָיה ָלנּו ַהִּביָט -ְזֹכר ְיֹהָוה ֶמה (א)
ֶחְרָּפֵתנּו: -[ַהִּביָטה] ּוְרֵאה ֶאת

ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ָּבֵּתינּו  (ב)
ֵאין  ְיתוִֹמים ָהִיינּו ְלָנְכִרים: (ג)

[ְוֵאין] ָאב ִאֹּמֵתינּו ְּכַאְלָמנוֹת: 
ָׁשִתינּו ֵעֵצינּו  ֵמיֵמינּו ְּבֶכֶסף (ד)
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ַעל ַצָּואֵרנּו  ִּבְמִחיר ָיבאּו: (ה)
ָלנּו: -ְ�א [ְו�א] הּוַנח ִנְרָּדְפנּו ָיַגְענּו

ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאּׁשּור ִלְׂשֹּבַע  (ו)
יָנם  ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ָלֶחם: (ז) ְאֵ
אַ ֲַנְחנּו [ַוֲאַנְחנּו] ֲעוֹֹנֵתיֶהם  [ְוֵאיָנם] 

ֲעָבִדים ָמְׁשלּו ָבנּו ֹּפֵרק  )ָסָבְלנּו: (ח
ְּבַנְפֵׁשנּו ָנִביא  ֵאין ִמָּיָדם: (ט)

ַלְחֵמנּו ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהִּמְדָּבר: 
עוֵֹרנּו ְּכַתּנּור ִנְכָמרּו ִמְּפֵני  (י)

ָנִׁשים ְּבִצּיוֹן ִעּנּו  ַזְלֲעפוֹת ָרָעב: (יא)
ָׂשִרים  ְּבֻת�ת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה: (יב)

לּו ְּפֵני ְזֵקִנים �א ֶנְהָּדרּו: ְּבָיָדם ִנְת 
ַּבחּוִרים ְטחוֹן ָנָׂשאּו ּוְנָעִרים  (יג)

ְזֵקִנים ִמַּׁשַער  ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו: (יד)
ָׁשָבתּו ַּבחּוִרים ִמְּנִגיָנָתם: 

ָׁשַבת ְמׂשוֹׂש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפ� ְלֵאֶבל  (טו)
ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראֵׁשנּו  ְמֹחֵלנּו: (טז)

ֶזה -ַעל ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו: (יז)ָנא -אוֹי
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ֵאֶּלה ָחְׁשכּו -ָהָיה ָדֶוה ִלֵּבנּו ַעל
ִצּיוֹן ֶׁשָּׁשֵמם -ַעל ַהר ֵעיֵנינּו: (יח)

ַאָּתה  בוֹ: (יט)-ׁשּוָעִלים ִהְּלכּו
ְיֹהָוה ְלעוָֹלם ֵּתֵׁשב ִּכְסֲא� ְלֹדר 

ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו  ָודוֹר: (כ)
ֲהִׁשיֵבנּו  � ָיִמים: (כא)ַּתַעְזֵבנּו ְלֹאֶר 

ְיֹהָוה  ֵאֶלי� ְוָנׁשּוָב [ְוָנׁשּוָבה] ַחֵּדׁש 
ָמֹאס -ִּכי ִאם ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם: (כב)

 ְמאד:-ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד
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