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פרק א'

ָהִעירא(  ָבָדד  ָיְׁשָבה  ֵאיָכה   (
ַרָּבִתי ָעם ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה ַרָּבִתי
ָהְיָתה ַּבְּמִדינֹות  ָׂשָרִתי  ַבּגֹוִים 

ָלַמס.

ְוִדְמָעָתּהב( ַּבַּלְיָלה  ִתְבֶּכה  ) ָּבכֹו 
ִמָּכל ְמַנֵחם  ָלּה  ֵאין  ֶלֱחָיּה  ַעל 
ָהיּו ָבּה  ָּבְגדּו  ֵרֶעיָה  ָּכל  ֹאֲהֶביָה 

ָלּה ְלֹאְיִבים.

ּוֵמֹרבג( ֵמֹעִני  ְיהּוָדה  ָּגְלָתה   (
לֹא ַבּגֹוִים  ָיְׁשָבה  ִהיא  ֲעֹבָדה 



ָמְצָאה ָמנֹוַח ָּכל ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה
ֵּבין ַהְּמָצִרים.

) ַּדְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמְּבִלי ָּבֵאיד(
מֹוֵעד ָּכל ְׁשָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין ֹּכֲהֶניָה
ְוִהיא ּנּוגֹות  ְּבתּו�ֶתיָה  ֶנֱאָנִחים 

ַמר ָלּה.

) ָהיּו ָצֶריָה ְלרֹאׁש ֹאְיֶביָה ָׁשלּוה(
ְּפָׁשֶעיָה ֹרב  ַעל  הֹוָגּה  ְיהָוה  ִּכי 

עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ְׁשִבי ִלְפֵני ָצר.

ַוֵּיֵצא מן בת [ִמַּבת] ִצּיֹון ָּכלו(  (
לֹא ְּכַאָּיִלים  ָׂשֶריָה  ָהיּו  ֲהָדָרּה 
ֹכַח ְבלֹא  ַוֵּיְלכּו  ִמְרֶעה  ָמְצאּו 

ִלְפֵני רֹוֵדף.

ְירּוָׁשַלז( ָזְכָרה  ָעְנָיּה )  ְיֵמי  ִם 
ּוְמרּוֶדיָה ֹּכל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶׁשר ָהיּו



ָצר ְּבַיד  ַעָּמּה  ִּבְנֹפל  ֶקֶדם  ִמיֵמי 
ָצִרים ָראּוָה  ָלּה  עֹוֵזר  ְוֵאין 

ָׂשֲחקּו ַעל ִמְׁשַּבֶּתָה.

ִם ַעל ֵּכן ) ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלח(
ְמַכְּבֶדיָה ָּכל  ָהָיָתה  ְלִניָדה 
ִהִּזילּוָה ִּכי ָראּו ֶעְרָוָתּה ַּגם ִהיא

ֶנֶאְנָחה ַוָּתָׁשב ָאחֹור.

) ֻטְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליָה לֹא ָזְכָרהט(
ֵאין ְּפָלִאים  ַוֵּתֶרד  ַאֲחִריָתּה 
ָעְנִיי ֶאת  ְיהָוה  ְרֵאה  ָלּה  ְמַנֵחם 

ִּכי ִהְגִּדיל אֹוֵיב.

) ָידֹו ָּפַרׂש ָצר ַעל ָּכל ַמֲחַמֶּדיָהי(
ִמְקָּדָׁשּה ָּבאּו  גֹוִים  ָרֲאָתה  ִּכי 
ֲאֶׁשר ִצִּויָתה לֹא ָיֹבאּו ַבָּקָהל ָל�.



) ָּכל ַעָּמּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְּקִׁשיםיא(
מחמודיהם ָנְתנּו  ֶלֶחם 
ָנֶפׁש [ַמֲחַמֵּדיֶהם] ְּבֹאֶכל ְלָהִׁשיב 
ָהִייִתי ִּכי  ְוַהִּביָטה  ְיהָוה  ְרֵאה 

זֹוֵלָלה.

ֶדֶר�יב( ֹעְבֵרי  ָּכל  ֲאֵליֶכם  ) לֹוא 
ַמְכאֹוב ֵיׁש  ִאם  ּוְראּו  ַהִּביטּו 
ֲאֶׁשר ִלי  עֹוַלל  ֲאֶׁשר  ְּכַמְכֹאִבי 

הֹוָגה ְיהָוה ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו.

ְּבַעְצֹמַתייג( ָׁשַלח ֵאׁש  ִמָּמרֹום   (
ְלַרְגַלי ֶרֶׁשת  ָּפַרׂש  ַוִּיְרֶּדָּנה 
ְנָתַנִני ֹׁשֵמָמה ָּכל ֱהִׁשיַבִני ָאחֹור 

ַהּיֹום ָּדָוה.

ְּבָידֹויד( ְּפָׁשַעי  ֹעל  ִנְׂשַקד   (
ִהְכִׁשיל ַצָּואִרי  ַעל  ָעלּו  ִיְׂשָּתְרגּו 



ְנָתַנִני ֲאֹדָני ִּביֵדי לֹא אּוַכל ֹּכִחי 
קּום.

ֲאֹדָניטו( ַאִּביַרי  ָכל  ִסָּלה   (
ִלְׁשֹּבר מֹוֵעד  ָעַלי  ָקָרא  ְּבִקְרִּבי 
ִלְבתּוַלת ֲאֹדָני  ָּדַר�  ַּגת  ַּבחּוָרי 

ַּבת ְיהּוָדה.

ֵעיִניטז( בֹוִכָּיה  ֲאִני  ֵאֶּלה  ַעל   (
ִמֶּמִּני ָרַחק  ִּכי  ַּמִים  ֹיְרָדה  ֵעיִני 
ָבַני ָהיּו  ַנְפִׁשי  ֵמִׁשיב  ְמַנֵחם 

ׁשֹוֵמִמים ִּכי ָגַבר אֹוֵיב.

ֵאיןיז( ְּבָיֶדיָה  ִצּיֹון  ֵּפְרָׂשה   (
ְלַיֲעֹקב ְיהָוה  ִצָּוה  ָלּה  ְמַנֵחם 

ְירּוָׁשַל ָהְיָתה  ָצָריו  ִם ְסִביָביו 
ְלִנָּדה ֵּביֵניֶהם.



ִפיהּויח( ִּכי  ְיהָוה  הּוא  ַצִּדיק   (
עמים ָכל  ָנא  ִׁשְמעּו  ָמִריִתי 
ְּבתּו�ַתי ַמְכֹאִבי  ּוְראּו  [ָהַעִּמים] 

ּוַבחּוַרי ָהְלכּו ַבֶּׁשִבי.

ֵהָּמהיט( ַלְמַאֲהַבי  ָקָראִתי   (
ִרּמּוִני ֹּכֲהַני ּוְזֵקַני ָּבִעיר ָּגָועּו ִּכי
ֶאת ְוָיִׁשיבּו  ָלמֹו  ֹאֶכל  ִבְקׁשּו 

ַנְפָׁשם.

ֵמַעיכ( ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה  ְרֵאה   (
ִּכי ְּבִקְרִּבי  ִלִּבי  ֶנְהַּפ�  ֳחַמְרָמרּו 
ֶחֶרב ִׁשְּכָלה  ִמחּוץ  ָמִריִתי  ָמרֹו 

ַּבַּבִית ַּכָּמֶות.

ֵאיןכא( ָאִני  ֶנֱאָנָחה  ִּכי  ָׁשְמעּו   (
ָרָעִתי ֹאְיַבי ָׁשְמעּו  ִלי ָּכל  ְמַנֵחם 



ָׂשׂשּו ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיָת ֵהֵבאָת יֹום
ָקָראָת ְוִיְהיּו ָכמֹוִני.

ְלָפֶני�כב( ָרָעָתם  ָכל  ָּתבֹא   (
ְועֹוֵלל ָלמֹו ַּכֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת ִלי ַעל
ְוִלִּבי ָּכל ְּפָׁשָעי ִּכי ַרּבֹות ַאְנֹחַתי 

ַדָּוי.

פרק ב'

ֲאֹדָני ֶאתא( ְּבַאּפֹו  ָיִעיב  ֵאיָכה   (
ֶאֶרץ ִמָּׁשַמִים  ִהְׁשִלי�  ִצּיֹון  ַּבת 
ֲהֹדם ָזַכר  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל  ִּתְפֶאֶרת 

ַרְגָליו ְּביֹום ַאּפֹו.

) ִּבַּלע ֲאֹדָני לא [ְולֹא] ָחַמל ֵאתב(
ְּבֶעְבָרתֹו ָהַרס  ַיֲעֹקב  ְנאֹות  ָּכל 



ָלָאֶרץ ִהִּגיַע  ְיהּוָדה  ַבת  ִמְבְצֵרי 
ִחֵּלל ַמְמָלָכה ְוָׂשֶריָה.

ֶקֶרןג( ֹּכל  ַאף  ָּבֳחִרי  ָּגַדע   (
ִיְׂשָרֵאל ֵהִׁשיב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְּפֵני
אֹוֵיב ַוִּיְבַער ְּבַיֲעֹקב ְּכֵאׁש ֶלָהָבה

ָאְכָלה ָסִביב.

) ָּדַר� ַקְׁשּתֹו ְּכאֹוֵיב ִנָּצב ְיִמינֹוד(
ָעִין ַמֲחַמֵּדי  ֹּכל  ַוַּיֲהֹרג  ְּכָצר 
ָּכֵאׁש ָׁשַפ�  ִצּיֹון  ַּבת  ְּבֹאֶהל 

ֲחָמתֹו.

ִּבַּלעה( ְּכאֹוֵיב  ֲאֹדָני  ָהָיה   (
ַאְרְמנֹוֶתיָה ָּכל  ִּבַּלע  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשֵחת ִמְבָצָריו ַוֶּיֶרב ְּבַבת ְיהּוָדה

ַּתֲאִנָּיה ַוֲאִנָּיה.



) ַוַּיְחֹמס ַּכַּגן ֻׂשּכֹו ִׁשֵחת מֹוֲעדֹוו(
ְוַׁשָּבת מֹוֵעד  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ִׁשַּכח 

ַוִּיְנַאץ ְּבַזַעם ַאּפֹו ֶמֶל� ְוֹכֵהן.

ִנֵארז( ִמְזְּבחֹו  ֲאֹדָני  ָזַנח   (
ִמְקָּדׁשֹו ִהְסִּגיר ְּבַיד אֹוֵיב חֹוֹמת
ְּבֵבית ָנְתנּו  קֹול  ַאְרְמנֹוֶתיָה 

ְיהָוה ְּכיֹום מֹוֵעד.

ְלַהְׁשִחית חֹוַמתח( ְיהָוה  ) ָחַׁשב 
ַּבת ִצּיֹון ָנָטה ָקו לֹא ֵהִׁשיב ָידֹו
ַיְחָּדו ְוחֹוָמה  ֵחל  ַוַּיֲאֶבל  ִמַּבֵּלַע 

ֻאְמָללּו.

ִאַּבדט( ְׁשָעֶריָה  ָבָאֶרץ  ָטְבעּו   (
ְוָׂשֶריָה ַמְלָּכּה  ְּבִריֶחיָה  ְוִׁשַּבר 
ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה ַּגם ְנִביֶאיָה לֹא

ָמְצאּו ָחזֹון ֵמְיהָוה.



ַבתי( ִזְקֵני  ִיְּדמּו  ָלָאֶרץ  ֵיְׁשבּו   (
ִצּיֹון ֶהֱעלּו ָעָפר ַעל רֹאָׁשם ָחְגרּו
רֹאָׁשן ָלָאֶרץ  הֹוִרידּו  ַׂשִּקים 

ִם. ְּבתּו�ת ְירּוָׁשָל

) ָּכלּו ַבְּדָמעֹות ֵעיַני ֳחַמְרְמרּויא(
ֵמַעי ִנְׁשַּפ� ָלָאֶרץ ְּכֵבִדי ַעל ֶׁשֶבר
ְויֹוֵנק עֹוֵלל  ֵּבָעֵטף  ַעִּמי  ַּבת 

ִּבְרֹחבֹות ִקְרָיה.

ָּדָגןיב( ַאֵּיה  יֹאְמרּו  ְלִאֹּמָתם   (
ִּבְרֹחבֹות ֶּכָחָלל  ְּבִהְתַעְּטָפם  ָוָיִין 
ֵחיק ֶאל  ַנְפָׁשם  ְּבִהְׁשַּתֵּפ�  ִעיר 

ִאֹּמָתם.

ָּל�יג( ֲאַדֶּמה  ָמה  ֲאִעיֵד�  ָמה   (
ְירּוָׁשַל ָּל� ַהַּבת  ַאְׁשֶוה  ָמה  ִם 



ִּכי ִצּיֹון  ַּבת  ְּבתּוַלת  ַוֲאַנֲחֵמ� 
ָגדֹול ַּכָּים ִׁשְבֵר� ִמי ִיְרָּפא ָל�.

ְוָתֵפליד( ְנִביַאִי� ָחזּו ָל� ָׁשְוא   (
ֵֹנ� ְלָהִׁשיב שביתך ְולֹא ִגּלּו ַעל ֲעו

[ְׁשבּוֵת�] ַוֶּיֱחזּו ָל� ַמְׂשאֹות ָׁשְוא
ּוַמּדּוִחים.

) ָסְפקּו ָעַלִי� ַּכַּפִים ָּכל ֹעְבֵריטו(
ֶדֶר� ָׁשְרקּו ַוָּיִנעּו רֹאָׁשם ַעל ַּבת

ֶׁשּיֹאְמרּו ְירּוָׁשָל ָהִעיר  ֲהזֹאת  ִם 
ְּכִליַלת ֹיִפי ָמׂשֹוׂש ְלָכל ָהָאֶרץ.

) ָּפצּו ָעַלִי� ִּפיֶהם ָּכל אֹוְיַבִי�טז(
ִּבָּלְענּו ָאְמרּו  ֵׁשן  ַוַּיַחְרקּו  ָׁשְרקּו 
ָמָצאנּו ֶׁשִּקִּוינֻהּו  ַהּיֹום  ֶזה  ַא� 

ָרִאינּו.



ָזָמם ִּבַּצעיז( ְיהָוה ֲאֶׁשר  ) ָעָׂשה 
ֶקֶדם ִמיֵמי  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ֶאְמָרתֹו 
ָעַלִי� ַוְיַׂשַּמח  ָחָמל  ְולֹא  ָהַרס 

אֹוֵיב ֵהִרים ֶקֶרן ָצָרִי�.

ֲאֹדָני חֹוַמתיח( ) ָצַעק ִלָּבם ֶאל 
ִּדְמָעה ַכַּנַחל  הֹוִריִדי  ִצּיֹון  ַּבת 
יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאל ִּתְּתִני פּוַגת ָל�

ַאל ִּתֹּדם ַּבת ֵעיֵנ�.

[ַבַּלְיָלה]יט( בליל  ֹרִּני  קּוִמי   (
ַכַּמִים ִׁשְפִכי  ַאְׁשֻמרֹות  ְלרֹאׁש 
ֵאָליו ְׂשִאי  ֲאֹדָני  ְּפֵני  ֹנַכח  ִלֵּב� 
ַּכַּפִי� ַעל ֶנֶפׁש עֹוָלַלִי� ָהֲעטּוִפים

ְּבָרָעב ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות.

ְלִמיכ( ְוַהִּביָטה  ְיהָוה  ְרֵאה   (
ָנִׁשים ּתֹאַכְלָנה  ִאם  ֹּכה  עֹוַלְלָּת 



ֵיָהֵרג ִאם  ִטֻּפִחים  ֹעֲלֵלי  ִּפְרָים 
ְּבִמְקַּדׁש ֲאֹדָני ֹּכֵהן ְוָנִביא.

ַנַערכא( חּוצֹות  ָלָאֶרץ  ָׁשְכבּו   (
ָנְפלּו ּוַבחּוַרי  ְּבתּו�ַתי  ְוָזֵקן 
ָטַבְחָּת ַאֶּפ�  ְּביֹום  ָהַרְגָּת  ֶבָחֶרב 

לֹא ָחָמְלָּת.

ְמגּוַריכב( מֹוֵעד  ְכיֹום  ִּתְקָרא   (
ִמָּסִביב ְולֹא ָהָיה ְּביֹום ַאף ְיהָוה
ִטַּפְחִּתי ֲאֶׁשר  ְוָׂשִריד  ָּפִליט 

ְוִרִּביִתי ֹאְיִבי ִכָּלם.

פרק ג'

ְּבֵׁשֶבטא( ֳעִני  ָרָאה  ַהֶּגֶבר  ֲאִני   (
ֶעְבָרתֹו.

ְולֹאב( ֹחֶׁש�  ַוֹּיַל�  ָנַהג  אֹוִתי   (
אֹור.



ָּכלג( ָידֹו  ַיֲהֹפ�  ָיֻׁשב  ִּבי  ַא�   (
ַהּיֹום.

ִׁשַּברד( ְועֹוִרי  ְבָׂשִרי  ִּבָּלה   (
ַעְצמֹוָתי.

) ָּבָנה ָעַלי ַוַּיַּקף רֹאׁש ּוְתָלָאה.ה(

ְּכֵמֵתיו( הֹוִׁשיַבִני  ְּבַמֲחַׁשִּכים   (
עֹוָלם.

ִהְכִּבידז( ְולֹא ֵאֵצא  ַּבֲעִדי  ָּגַדר   (
ְנָחְׁשִּתי.

ָׂשַתםח( ַוֲאַׁשֵּוַע  ֶאְזַעק  ִּכי  ַּגם   (
ְּתִפָּלִתי.

ְנִתיֹבַתיט( ְּבָגִזית  ְּדָרַכי  ָּגַדר   (
ִעָּוה.



) ֹּדב ֹאֵרב הּוא ִלי אריה [ֲאִרי]י(
ְּבִמְסָּתִרים.

ַוְיַפְּׁשֵחִני ָׂשַמִנייא( ) ְּדָרַכי סֹוֵרר 
ֹׁשֵמם.

) ָּדַר� ַקְׁשּתֹו ַוַּיִּציֵבִני ַּכַּמָּטָראיב(
ַלֵחץ.

) ֵהִביא ְּבִכְליֹוָתי ְּבֵני ַאְׁשָּפתֹו.יג(

ַעִּמייד( ְלָכל  ְּׂשֹחק  ָהִייִתי   (
ְנִגיָנָתם ָּכל ַהּיֹום.

ִהְרַוִניטו( ַבְּמרֹוִרים  ִהְׂשִּביַעִני   (
ַלֲעָנה.

) ַוַּיְגֵרס ֶּבָחָצץ ִׁשָּני ִהְכִּפיַׁשִניטז(
ָּבֵאֶפר.



) ַוִּתְזַנח ִמָּׁשלֹום ַנְפִׁשי ָנִׁשיִתייז(
טֹוָבה.

ִנְצִחי ְותֹוַחְלִּתייח( ) ָוֹאַמר ָאַבד 
ֵמְיהָוה.

ַלֲעָנהיט( ּוְמרּוִדי  ָעְנִיי  ְזָכר   (
ָורֹאׁש.

) ָזכֹור ִּתְזּכֹור ותשיח [ְוָתׁשֹוַח]כ(
ָעַלי ַנְפִׁשי.

) זֹאת ָאִׁשיב ֶאל ִלִּבי ַעל ֵּכןכא(
אֹוִחיל.

) ַחְסֵדי ְיהָוה ִּכי לֹא ָתְמנּו ִּכיכב(
לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו.

ַרָּבהכג( ַלְּבָקִרים  ֲחָדִׁשים   (
ֱאמּוָנֶת�.



) ֶחְלִקי ְיהָוה ָאְמָרה ַנְפִׁשי ַעלכד(
ֵּכן אֹוִחיל לֹו.

ְלֶנֶפׁשכה( ְלקָֹוו  ְיהָוה  טֹוב   (
ִּתְדְרֶׁשּנּו.

) טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעתכו(
ְיהָוה.

ֹעלכז( ִיָּׂשא  ִּכי  ַלֶּגֶבר  טֹוב   (
ִּבְנעּוָריו.

ָנַטלכח( ִּכי  ְוִיֹּדם  ָּבָדד  ֵיֵׁשב   (
ָעָליו.

ֵיׁשכט( אּוַלי  ִּפיהּו  ֶּבָעָפר  ִיֵּתן   (
ִּתְקָוה.

ִיְׂשַּבעל( ֶלִחי  ְלַמֵּכהּו  ִיֵּתן   (
ְּבֶחְרָּפה.



) ִּכי לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאֹדָני.לא(

ְּכֹרבלב( ְוִרַחם  הֹוָגה  ִאם  ִּכי   (
חסדו [ֲחָסָדיו].

ְּבֵנילג( ַוַּיֶּגה  ִעָּנה ִמִּלּבֹו  ) ִּכי לֹא 
ִאיׁש.

ֹּכללד( ַרְגָליו  ַּתַחת  ְלַדֵּכא   (
ֲאִסיֵרי ָאֶרץ.

) ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט ָּגֶבר ֶנֶגד ְּפֵנילה(
ֶעְליֹון.

) ְלַעֵּות ָאָדם ְּבִריבֹו ֲאֹדָני לֹאלו(
ָרָאה.

) ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶּתִהי ֲאֹדָני לֹאלז(
ִצָּוה.



) ִמִּפי ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹותלח(
ְוַהּטֹוב.

ֶּגֶברלט( ָחי  ָאָדם  ִּיְתאֹוֵנן  ַמה   (
ַעל חטאו [ֲחָטָאיו].

ְוַנְחֹקָרהמ( ְדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה   (
ְוָנׁשּוָבה ַעד ְיהָוה.

ַּכָּפִים ֶאלמא( ְלָבֵבנּו ֶאל  ִנָּׂשא   (
ֵאל ַּבָּׁשָמִים.

ַאָּתהמב( ּוָמִרינּו  ָפַׁשְענּו  ַנְחנּו   (
לֹא ָסָלְחָּת.

) ַסֹּכָתה ָבַאף ַוִּתְרְּדֵפנּו ָהַרְגָּתמג(
לֹא ָחָמְלָּת.

ֵמֲעבֹורמד( ָל�  ֶבָעָנן  ַסּכֹוָתה   (
ְּתִפָּלה.



ְּתִׂשיֵמנּומה( ּוָמאֹוס  ְסִחי   (
ְּבֶקֶרב ָהַעִּמים.

) ָּפצּו ָעֵלינּו ִּפיֶהם ָּכל ֹאְיֵבינּו.מו(

) ַּפַחד ָוַפַחת ָהָיה ָלנּו ַהֵּׁשאתמז(
ְוַהָּׁשֶבר.

ַעלמח( ֵעיִני  ֵּתַרד  ַמִים  ַּפְלֵגי   (
ֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי.

ִתְדֶמהמט( ְולֹא  ִנְּגָרה  ֵעיִני   (
ֵמֵאין ֲהֻפגֹות.

ְיהָוהנ( ְוֵיֶרא  ַיְׁשִקיף  ַעד   (
ִמָּׁשָמִים.

ִמֹּכלנא( ְלַנְפִׁשי  עֹוְלָלה  ֵעיִני   (
ְּבנֹות ִעיִרי.



ֹאְיַבינב( ַּכִּצּפֹור  ָצדּוִני  צֹוד   (
ִחָּנם.

ֶאֶבןנג( ַוַּיּדּו  ַחָּיי  ַבּבֹור  ָצְמתּו   (
ִּבי.

) ָצפּו ַמִים ַעל רֹאִׁשי ָאַמְרִּתינד(
ִנְגָזְרִּתי.

ִמּבֹורנה( ְיהָוה  ִׁשְמ�  ָקָראִתי   (
ַּתְחִּתּיֹות.

) קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנ�נו(
ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי.

) ָקַרְבָּת ְּביֹום ֶאְקָרֶאָּך ָאַמְרָּתנז(
ַאל ִּתיָרא.

) ַרְבָּת ֲאֹדָני ִריֵבי ַנְפִׁשי ָּגַאְלָּתנח(
ַחָּיי.



) ָרִאיָתה ְיהָוה ַעָּוָתִתי ָׁשְפָטהנט(
ִמְׁשָּפִטי.

ָּכלס( ִנְקָמָתם  ָּכל  ָרִאיָתה   (
ַמְחְׁשֹבָתם ִלי.

ָּכלסא( ְיהָוה  ֶחְרָּפָתם  ָׁשַמְעָּת   (
ַמְחְׁשֹבָתם ָעָלי.

) ִׂשְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם ָעַלי ָּכלסב(
ַהּיֹום.

ַהִּביָטהסג( ְוִקיָמָתם  ִׁשְבָּתם   (
ֲאִני ַמְנִּגיָנָתם.

ְיהָוהסד( ְּגמּול  ָלֶהם  ָּתִׁשיב   (
ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם.

ֵלבסה( ְמִגַּנת  ָלֶהם  ִּתֵּתן   (
ַּתֲאָלְת� ָלֶהם.



ְוַתְׁשִמיֵדםסו( ְּבַאף  ִּתְרֹּדף   (
ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְיהָוה.

פרק ד'

ִיְׁשֶנאא(  ָזָהב  יּוַעם  ֵאיָכה   (
ַאְבֵני ִּתְׁשַּתֵּפְכָנה  ַהּטֹוב  ַהֶּכֶתם 

ֹקֶדׁש ְּברֹאׁש ָּכל חּוצֹות.

) ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּלִאיםב(
ֶחֶרׂש ְלִנְבֵלי  ֶנְחְׁשבּו  ֵאיָכה  ַּבָּפז 

ַמֲעֵׂשה ְיֵדי יֹוֵצר.

ַׁשדג( ָחְלצּו  [ַּתִּנים]  תנין  ַּגם   (
ְלַאְכָזר ַעִּמי  ַּבת  ּגּוֵריֶהן  ֵהיִניקּו 

כיענים [ַּכְיֵעִנים] ַּבִּמְדָּבר.
ִחּכֹוד( ֶאל  יֹוֵנק  ְלׁשֹון  ָּדַבק   (

ַּבָּצָמא עֹוָלִלים ָׁשֲאלּו ֶלֶחם ֹּפֵרׂש
ֵאין ָלֶהם.



ָנַׁשּמּוה( ְלַמֲעַדִּנים  ָהֹאְכִלים   (
תֹוָלע ֲעֵלי  ָהֱאֻמִנים  ַּבחּוצֹות 

ִחְּבקּו ַאְׁשַּפּתֹות.

ֲעוו( ַוִּיְגַּדל  ֵמַחַּטאת )  ַעִּמי  ַּבת  ֹן 
ְסֹדם ַהֲהפּוָכה ְכמֹו ָרַגע ְולֹא ָחלּו

ָבּה ָיָדִים.

) ַזּכּו ְנִזיֶריָה ִמֶּׁשֶלג ַצחּו ֵמָחָלבז(
ַסִּפיר ִמְּפִניִנים  ֶעֶצם  ָאְדמּו 

ִּגְזָרָתם.

לֹאח( ָּתֳאָרם  ִמְּׁשחֹור  ָחַׁש�   (
ַעל עֹוָרם  ָצַפד  ַּבחּוצֹות  ִנְּכרּו 

ַעְצָמם ָיֵבׁש ָהָיה ָכֵעץ.

ֶחֶרבט( ַחְלֵלי  ָהיּו  טֹוִבים   (
ָיזּובּו ֶׁשֵהם  ָרָעב  ֵמַחְלֵלי 

ְמֻדָּקִרים ִמְּתנּוֹבת ָׂשָדי.



ִּבְּׁשלּוי( ַרֲחָמִנּיֹות  ָנִׁשים  ְיֵדי   (
ְּבֶׁשֶבר ָלמֹו  ְלָברֹות  ָהיּו  ַיְלֵדיֶהן 

ַּבת ַעִּמי.

) ִּכָּלה ְיהָוה ֶאת ֲחָמתֹו ָׁשַפ�יא(
ְּבִצּיֹון ֵאׁש  ַוַּיֶּצת  ַאּפֹו  ֲחרֹון 

ַוּתֹאַכל ְיסֹוֹדֶתיָה.

) לֹא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ וכליב(
ַצר ָיבֹא  ִּכי  ֵתֵבל  ֹיְׁשֵבי  [ֹּכל] 

ִם. ְואֹוֵיב ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָל

ֲעויג( ְנִביֶאיָה  ֵמַחּטֹאת  ֹנֹות ) 
ַּדם ְּבִקְרָּבּה  ַהֹּׁשְפִכים  ֹּכֲהֶניָה 

ַצִּדיִקים.

ְנֹגֲאלּויד( ַּבחּוצֹות  ִעְוִרים  ָנעּו   (
ַּבָּדם ְּבלֹא יּוְכלּו ִיְּגעּו ִּבְלֻבֵׁשיֶהם.



) סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו סּורּוטו(
ָנעּו ַּגם  ָנצּו  ִּכי  ִּתָּגעּו  ַאל  סּורּו 

ָאְמרּו ַּבּגֹוִים לֹא יֹוִסיפּו ָלגּור.

) ְּפֵני ְיהָוה ִחְּלָקם לֹא יֹוִסיףטז(
ָנָׂשאּו לֹא  ֹכֲהִנים  ְּפֵני  ְלַהִּביָטם 

זקנים [ּוְזֵקִנים] לֹא ָחָננּו.

ִּתְכֶליָנהיז( [עֹוֵדינּו]  עודינה   (
ֵעיֵנינּו ֶאל ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל ְּבִצִּפָּיֵתנּו

ִצִּפינּו ֶאל ּגֹוי לֹא יֹוִׁשַע.

ִמֶּלֶכתיח( ְצָעֵדינּו  ָצדּו   (
ָמְלאּו ִקֵּצינּו  ָקַרב  ִּבְרֹחֹבֵתינּו 

ָיֵמינּו ִּכי ָבא ִקֵּצינּו.

ִמִּנְׁשֵרייט( ֹרְדֵפינּו  ָהיּו  ַקִּלים   (
ְּדָלֻקנּו ֶהָהִרים  ַעל  ָׁשָמִים 

ַּבִּמְדָּבר ָאְרבּו ָלנּו.



) רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ְיהָוה ִנְלַּכדכ(
ְּבִצּלֹו ָאַמְרנּו  ֲאֶׁשר  ִּבְׁשִחיתֹוָתם 

ִנְחֶיה ַבּגֹוִים.

ֱאדֹוםכא( ַּבת  ְוִׂשְמִחי  ִׂשיִׂשי   (
ַּגם ְּבֶאֶרץ עּוץ  [יֹוֶׁשֶבת]  יושבתי 
ִּתְׁשְּכִרי ּכֹוס  ַּתֲעָבר  ָעַלִי� 

ְוִתְתָעִרי.

ֲעוכב( ַּתם  לֹא )  ִצּיֹון  ַּבת  ֵֹנ� 
ֲעו ָּפַקד  ְלַהְגלֹוֵת�  ַּבת יֹוִסיף  ֵֹנ� 

ֱאדֹום ִּגָּלה ַעל ַחּטֹאָתִי�.

פרק ה'

ָלנּוא(  ָהָיה  ֶמה  ְיהָוה  ְזֹכר   (
ֶאת ּוְרֵאה  [ַהִּביָטה]  הביט 

ֶחְרָּפֵתנּו.



) ַנֲחָלֵתנּו ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ָּבֵּתינּוב(
ְלָנְכִרים.

) ְיתֹוִמים ָהִיינּו אין [ְוֵאין] ָאבג(
ִאֹּמֵתינּו ְּכַאְלָמנֹות.

ֵעֵצינּוד( ָׁשִתינּו  ְּבֶכֶסף  ֵמיֵמינּו   (
ִּבְמִחיר ָיֹבאּו.

) ַעל ַצָּואֵרנּו ִנְרָּדְפנּו ָיַגְענּו לאה(
[ְולֹא] הּוַנח ָלנּו.

) ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאּׁשּור ִלְׂשֹּבַעו(
ָלֶחם.

ָחְטאּו אינם אנחנוז( ֲאֹבֵתינּו   (
ֲעו ַוֲאַנְחנּו]  ֹֹנֵתיֶהם [ְוֵאיָנם 

ָסָבְלנּו.



ֹּפֵרק ֵאיןח( ָבנּו  ֲעָבִדים ָמְׁשלּו   (
ִמָּיָדם.

ִמְּפֵניט( ַלְחֵמנּו  ָנִביא  ְּבַנְפֵׁשנּו   (
ֶחֶרב ַהִּמְדָּבר.

ִמְּפֵניי( ִנְכָמרּו  ְּכַתּנּור  עֹוֵרנּו   (
ַזְלֲעפֹות ָרָעב.

ְּבֻת�תיא( ִעּנּו  ְּבִצּיֹון  ָנִׁשים   (
ְּבָעֵרי ְיהּוָדה.

ְּפֵנייב( ִנְתלּו  ְּבָיָדם  ָׂשִרים   (
ְזֵקִנים לֹא ֶנְהָּדרּו.

) ַּבחּוִרים ְטחֹון ָנָׂשאּו ּוְנָעִריםיג(
ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו.

ָׁשָבתּויד( ִמַּׁשַער  ְזֵקִנים   (
ַּבחּוִרים ִמְּנִגיָנָתם.



ֶנְהַּפ�טו( ִלֵּבנּו  ְמׂשֹוׂש  ָׁשַבת   (
ְלֵאֶבל ְמֹחֵלנּו.

) ָנְפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵׁשנּו אֹוי ָנאטז(
ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו.

ַעליז( ִלֵּבנּו  ָדֶוה  ָהָיה  ֶזה  ַעל   (
ֵאֶּלה ָחְׁשכּו ֵעיֵנינּו.

) ַעל ַהר ִצּיֹון ֶׁשָּׁשֵמם ׁשּוָעִליםיח(
ִהְּלכּו בֹו.

ֵּתֵׁשביט( ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ַאָּתה   (
ִּכְסֲא� ְלֹדר ָודֹור.

) ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּוכ(
ְלֹאֶר� ָיִמים.

) ֲהִׁשיֵבנּו ְיהָוה ֵאֶלי� ונשובכא(
[ְוָנׁשּוָבה] ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם.



ְמַאְסָּתנּוכב( ָמֹאס  ִאם  ִּכי   (
ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד ְמֹאד.

לע"נ

א"מ אברהם בן שמואל יעקב

א"מ מלכה בת חיים מנחם

אחינו שמשון חיים בן בן ציון יבדלחט"א


