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מגילת איכה
פרק א'
)א( ֵאיכָה י ְָשׁבָ ה בָ דָ ד הָ עִ יר
ַרבָּ ִתי עָ ם הָ י ְָתה כְּ ַאלְמָ נָה ַרבָּ ִתי
בַ גּוֹיִם שָׂ ָר ִתי בַּ ְמּ ִדינוֹת הָ י ְָתה
לָמַ ס.
)ב ( בָּ כוֹ ִתבְ כֶּה בַּ ַלּ ְילָה וְ ִד ְמעָ ָתהּ
עַ ל לֶחֱ יָהּ ֵאין לָהּ ְמנַחֵ ם ִמכָּל
אֹהֲ בֶ יהָ כָּל ֵרעֶ יהָ בָּ גְ דוּ בָ הּ הָ יוּ
איְבִ ים.
לָהּ ְל ֹ
)ג( ָגּל ְָתה יְהוּדָ ה מֵ ֹענִי וּמֵ רֹב
ֲעבֹדָ ה ִהיא י ְָשׁבָ ה בַ גּוֹיִם ל ֹא

מָ צְ ָאה מָ נוֹחַ כָּל ר ְֹדפֶיהָ ִה ִשּׂיגוּהָ
בֵּ ין הַ ְמּצָ ִרים.
)ד( דַּ ְרכֵי צִ יּוֹן אֲ בֵ לוֹת ִמבְּ לִי בָּ ֵאי
מוֹעֵ ד כָּל ְשׁעָ ֶריהָ שׁוֹמֵ ִמין כֹּהֲ נֶיהָ
נֶאֱ נ ִָחים בְּ תוּ ֶתיהָ נּוּגוֹת וְ ִהיא
מַ ר לָהּ.
איְבֶ יהָ שָׁ לוּ
)ה( הָ יוּ צָ ֶריהָ לְר ֹאשׁ ֹ
כִּ י יְהוָה הוֹגָהּ עַ ל רֹב פְּ שָׁ עֶ יהָ
עוֹ ָללֶיהָ הָ לְכוּ ְשׁבִ י לִפְ נֵי צָ ר.
]מבַּ ת[ צִ יּוֹן כָּל
)ו( ַויֵּצֵ א מן בת ִ
הֲ דָ ָרהּ הָ יוּ שָׂ ֶריהָ כְּ ַא ָיּלִים ל ֹא
מָ צְ אוּ ִמ ְרעֶ ה ַו ֵיּלְכוּ בְ ל ֹא כֹחַ
לִפְ נֵי רוֹדֵ ף.
)ז( זָכְ ָרה יְרוּשָׁ ַלִם יְמֵ י עָ ְניָהּ
וּמרוּדֶ יהָ כֹּל מַ חֲ מֻ דֶ יהָ אֲ שֶׁ ר הָ יוּ
ְ

ִמימֵ י ֶקדֶ ם בִּ ְנפֹל עַ מָּ הּ בְּ יַד צָ ר
וְ ֵאין עוֹזֵר לָהּ ָראוּהָ צָ ִרים
שָׂ חֲ קוּ עַ ל ִמ ְשׁבַּ ֶתּהָ .
)ח( חֵ ְטא חָ ְט ָאה יְרוּשָׁ ַלִם עַ ל כֵּן
ְלנִידָ ה הָ י ָָתה כָּל ְמכַבְּ דֶ יהָ
ִהזִּ ילוּהָ כִּ י ָראוּ עֶ ְרו ָָתהּ גַּם ִהיא
נ ֶֶאנְחָ ה ו ַָתּשָׁ ב ָאחוֹר.
)ט ( טֻ ְמ ָא ָתהּ בְּ שׁוּלֶיהָ ל ֹא זָכְ ָרה
יתהּ ו ֵַתּ ֶרד פְּ ל ִָאים ֵאין
ַאחֲ ִר ָ
ְמנַחֵ ם לָהּ ְר ֵאה יְהוָה ֶאת עָ ְניִי
כִּ י ִהגְ ִדּיל אוֹיֵב.
)י ( יָדוֹ פּ ַָרשׂ צָ ר עַ ל כָּל מַ חֲ מַ דֶּ יהָ
כִּ י ָראֲ ָתה גוֹיִם בָּ אוּ ִמ ְקדָּ שָׁ הּ
יתה ל ֹא ָיבֹאוּ בַ ָקּהָ ל ָל .
אֲ שֶׁ ר צִ וִּ ָ

)יא ( כָּל עַ מָּ הּ נֶאֱ נ ִָחים ְמבַ ְקּ ִשׁים
נ ְָתנוּ מחמודיהם
לֶחֶ ם
אכֶל לְהָ ִשׁיב ָנפֶשׁ
]מַ חֲ מַ דֵּ יהֶ ם[ בְּ ֹ
ִיתי
ְר ֵאה יְהוָה וְ הַ בִּ יטָ ה כִּ י הָ י ִ
זוֹ ֵללָה.
)יב( לוֹא אֲ לֵיכֶם כָּל עֹבְ ֵרי דֶ ֶר
הַ בִּ יטוּ ְוּראוּ ִאם יֵשׁ מַ כְ אוֹב
כְּ מַ כְ אֹבִ י אֲ שֶׁ ר עוֹלַל לִי אֲ שֶׁ ר
הוֹגָה יְהוָה בְּ יוֹם חֲ רוֹן ַאפּוֹ.
)יג ( ִממָּ רוֹם שָׁ לַח ֵאשׁ בְּ עַ צְ מ ַֹתי
ַויּ ְִרדֶּ נָּה פּ ַָרשׂ ֶרשֶׁ ת ל ְַרגְ לַי
הֱ ִשׁיבַ נִי ָאחוֹר נ ְָת ַננִי שֹׁמֵ מָ ה כָּל
הַ יּוֹם דָּ וָה.
)יד( נ ְִשׂ ַקד עֹל פְּ שָׁ עַ י בְּ יָדוֹ
ָארי ִהכְ ִשׁיל
י ְִשׂ ָתּ ְרגוּ עָ לוּ עַ ל צַ וּ ִ

כּ ִֹחי נ ְָת ַננִי אֲ ֹדנָי בִּ ידֵ י ל ֹא אוּכַל
קוּם.
ירי אֲ ֹדנָי
)טו( ִסלָּה כָל ַאבִּ ַ
בְּ ִק ְרבִּ י ָק ָרא עָ לַי מוֹעֵ ד ל ְִשׁבֹּר
חוּרי גַּת דָּ ַר אֲ ֹדנָי לִבְ תוּלַת
בַּ ָ
בַּ ת יְהוּדָ ה.
)טז( עַ ל ֵאלֶּה אֲ נִי בוֹכִ יָּה עֵ ינִי
עֵ ינִי י ְֹרדָ ה מַּ יִם כִּ י ָרחַ ק ִממֶּ נִּי
ְמנַחֵ ם מֵ ִשׁיב נַפְ ִשׁי הָ יוּ בָ נַי
שׁוֹמֵ ִמים כִּ י גָבַ ר אוֹיֵב.
)יז( פּ ְֵרשָׂ ה צִ יּוֹן בְּ יָדֶ יהָ ֵאין
ְמנַחֵ ם לָהּ צִ וָּה יְהוָה ְל ַי ֲעקֹב
ְסבִ יבָ יו צָ ָריו הָ י ְָתה יְרוּשָׁ ַלִם
ְלנִדָּ ה בֵּ ינֵיהֶ ם.

)יח( צַ ִדּיק הוּא יְהוָה כִּ י פִ יהוּ
יתי ִשׁ ְמעוּ נָא כָל עמים
מָ ִר ִ
]הָ עַ ִמּים[ ְוּראוּ מַ כְ אֹבִ י בְּ תוּ ַתי
חוּרי הָ לְכוּ בַ שֶּׁ בִ י.
וּבַ ַ
אתי ל ְַמ ַאהֲ בַ י הֵ מָּ ה
)יט( ָק ָר ִ
ִרמּוּנִי כֹּהֲ נַי וּזְ ֵקנַי בָּ עִ יר ָגּוָעוּ כִּ י
אכֶל לָמוֹ וְ י ִָשׁיבוּ ֶאת
בִ ְקשׁוּ ֹ
נַפְ שָׁ ם.
)כ( ְר ֵאה יְהוָה כִּ י צַ ר לִי מֵ עַ י
חֳ מַ ְרמָ רוּ נ ְֶה ַפּ לִבִּ י בְּ ִק ְרבִּ י כִּ י
יתי ִמחוּץ ִשׁכְּ לָה חֶ ֶרב
מָ רוֹ מָ ִר ִ
בַּ בַּ יִת כַּמָּ וֶת.
)כא ( שָׁ ְמעוּ כִּ י נֶאֱ נָחָ ה ָאנִי ֵאין
איְבַ י שָׁ ְמעוּ ָרעָ ִתי
ְמנַחֵ ם לִי כָּל ֹ

את יוֹם
ית הֵ בֵ ָ
שָׂ שׂוּ כִּ י ַא ָתּה עָ ִשׂ ָ
את וְ י ְִהיוּ כָמוֹנִי.
ָק ָר ָ
)כב( ָתּב ֹא כָל ָרעָ ָתם ְל ָפנֶי
וְ עוֹלֵל לָמוֹ כַּאֲ שֶׁ ר עוֹ ַלל ְָתּ לִי עַ ל
כָּל פְּ שָׁ עָ י כִּ י ַרבּוֹת ַא ְנח ַֹתי וְ לִבִּ י
דַ וָּי.
פרק ב'
א ( ֵאיכָה יָעִ יב בְּ ַאפּוֹ אֲ ֹדנָי ֶאת
בַּ ת צִ יּוֹן ִה ְשׁלִי ִמשָּׁ מַ יִם ֶא ֶרץ
ִתּפְ ֶא ֶרת י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ל ֹא ָזכַר הֲ דֹם
ַרגְ לָיו בְּ יוֹם ַאפּוֹ.
)ב( בִּ לַּע אֲ ֹדנָי לא ]וְ ל ֹא[ חָ מַ ל ֵאת
כָּל נְאוֹת ַי ֲעקֹב הָ ַרס בְּ עֶ בְ ָרתוֹ
)

ִמבְ צְ ֵרי בַ ת יְהוּדָ ה ִהגִּ יעַ ל ָָא ֶרץ
ִחלֵּל מַ ְמ ָלכָה וְ שָׂ ֶריהָ .
)ג( גָּדַ ע בָּ חֳ ִרי ַאף כֹּל ֶק ֶרן
י ְִשׂ ָר ֵאל הֵ ִשׁיב ָאחוֹר י ְִמינוֹ ִמפְּ נֵי
אוֹיֵב ַויִּבְ עַ ר בְּ ַי ֲעקֹב כְּ ֵאשׁ לֶהָ בָ ה
ָאכְ לָה סָ בִ יב.
)ד ( דָּ ַר ַק ְשׁתּוֹ כְּ אוֹיֵב נִצָּ ב י ְִמינוֹ
כְּ צָ ר ַויַּהֲ רֹג כֹּל מַ חֲ מַ דֵּ י עָ יִן
בְּ אֹהֶ ל בַּ ת צִ יּוֹן שָׁ ַפ כּ ֵָאשׁ
חֲ מָ תוֹ.
)ה( הָ יָה אֲ ֹדנָי כְּ אוֹיֵב בִּ לַּע
נוֹתיהָ
י ְִשׂ ָר ֵאל בִּ לַּע כָּל ַא ְר ְמ ֶ
ִשׁחֵ ת ִמבְ צָ ָריו ַויּ ֶֶרב בְּ בַ ת יְהוּדָ ה
ַתּאֲ ִניָּה וַאֲ ִניָּה.

)ו ( ַויּ ְַחמֹס ַכּגַּן שֻׂ כּוֹ ִשׁחֵ ת מוֹעֲדוֹ
ִשׁכַּח יְהוָה בְּ צִ יּוֹן מוֹעֵ ד וְ שַׁ בָּ ת
ַו ִיּנ ְַאץ בְּ זַעַ ם ַאפּוֹ מֶ ֶל וְ כֹהֵ ן.
)ז ( ָזנַח אֲ ֹדנָי ִמזְ בְּ חוֹ נ ִֵאר
ִמ ְקדָּ שׁוֹ ִה ְסגִּ יר בְּ יַד אוֹיֵב חוֹמֹת
נוֹתיהָ קוֹל נ ְָתנוּ בְּ בֵ ית
ַא ְר ְמ ֶ
יְהוָה כְּ יוֹם מוֹעֵ ד.
)ח( חָ שַׁ ב יְהוָה לְהַ ְשׁ ִחית חוֹמַ ת
בַּ ת צִ יּוֹן נָטָ ה ָקו ל ֹא הֵ ִשׁיב יָדוֹ
ִמבַּ לֵּעַ ַויַּאֲ בֶ ל חֵ ל וְ חוֹמָ ה י ְַחדָּ ו
אֻ ְמלָלוּ.
)ט ( טָ בְ עוּ בָ ָא ֶרץ ְשׁעָ ֶריהָ ִאבַּ ד
וְ ִשׁבַּ ר בְּ ִריחֶ יהָ מַ ְלכָּהּ וְ שָׂ ֶריהָ
יאיהָ ל ֹא
תּוֹרה גַּם נְבִ ֶ
בַ גּוֹיִם ֵאין ָ
מָ צְ אוּ חָ זוֹן מֵ יְהוָה.

)י ( י ְֵשׁבוּ ל ָָא ֶרץ י ְִדּמוּ זִ ְקנֵי בַ ת
צִ יּוֹן הֶ עֱלוּ עָ פָר עַ ל ר ֹאשָׁ ם חָ גְ רוּ
הוֹרידוּ ל ָָא ֶרץ ר ֹאשָׁ ן
ִ
שַׂ ִקּים
בְּ תוּ ת יְרוּשָׁ ָלִם.
)יא ( כָּלוּ בַ ְדּמָ עוֹת עֵ ינַי חֳ מַ ְר ְמרוּ
מֵ עַ י נ ְִשׁ ַפּ ל ָָא ֶרץ כְּ בֵ ִדי עַ ל שֶׁ בֶ ר
בַּ ת עַ ִמּי בֵּ עָ טֵ ף עוֹלֵל וְ יוֹנֵק
בִּ ְרחֹבוֹת ִק ְריָה.
ֹאמרוּ ַאיֵּה דָּ גָן
)יב ( ל ְִאמּ ָֹתם י ְ
ָו ָייִן בְּ ִה ְתעַ ְטּפָם כֶּחָ לָל בִּ ְרחֹבוֹת
עִ יר בְּ ִה ְשׁ ַתּ ֵפּ נַפְ שָׁ ם ֶאל חֵ יק
ִאמּ ָֹתם.
)יג ( מָ ה אֲ עִ ידֵ מָ ה אֲ דַ מֶּ ה ָלּ
הַ בַּ ת יְרוּשָׁ ַלִם מָ ה ַא ְשׁוֶה ָלּ

וַאֲ נַחֲ מֵ בְּ תוּלַת בַּ ת צִ יּוֹן כִּ י
גָדוֹל ַכּיָּם ִשׁבְ ֵר ִמי י ְִרפָּא ָל .
יא ִי חָ זוּ ָל שָׁ וְ א וְ ָתפֵל
)יד ( נְבִ ַ
וְ ל ֹא גִ לּוּ עַ ל עֲוֹ ֵנ לְהָ ִשׁיב שביתך
בוּת [ ַויֶּחֱ זוּ ָל מַ ְשׂאוֹת שָׁ וְ א
]שׁ ֵ
ְ
דּוּחים.
וּמַ ִ
)טו ( סָ פְ קוּ עָ ַל ִי ַכּ ַפּיִם כָּל עֹבְ ֵרי
דֶ ֶר שָׁ ְרקוּ ַו ָיּנִעוּ ר ֹאשָׁ ם עַ ל בַּ ת
ֹאמרוּ
יְרוּשָׁ ָלִם הֲ ז ֹאת הָ עִ יר שֶׁ יּ ְ
כְּ לִילַת יֹפִ י מָ שׂוֹשׂ ְלכָל הָ ָא ֶרץ.
)טז ( פָּצוּ עָ ַל ִי פִּ יהֶ ם כָּל אוֹיְבַ ִי
שָׁ ְרקוּ ַויַּחַ ְרקוּ שֵׁ ן ָא ְמרוּ בִּ לָּעְ נוּ
ַא זֶה הַ יּוֹם שֶׁ ִקּוִּ ינֻהוּ מָ צָ אנוּ
ָר ִאינוּ.

)יז( עָ שָׂ ה יְהוָה אֲ שֶׁ ר זָמָ ם בִּ צַּ ע
ֶא ְמ ָרתוֹ אֲ שֶׁ ר צִ וָּה ִמימֵ י ֶקדֶ ם
הָ ַרס וְ ל ֹא חָ מָ ל ַויְשַׂ מַּ ח עָ ַל ִי
אוֹיֵב הֵ ִרים ֶק ֶרן צָ ָר ִי .
)יח( צָ עַ ק לִבָּ ם ֶאל אֲ ֹדנָי חוֹמַ ת
ידי ַכנַּחַ ל ִדּ ְמעָ ה
הוֹר ִ
ִ
בַּ ת צִ יּוֹן
יוֹמָ ם ָו ַל ְילָה ַאל ִתּ ְתּנִי פוּגַת ָל
ַאל ִתּדֹּם בַּ ת עֵ י ֵנ .
קוּמי ֹר ִנּי בליל ]בַ ַלּ ְילָה[
ִ
)יט(
לְר ֹאשׁ ַא ְשׁמֻ רוֹת ִשׁפְ כִ י כַמַּ יִם
לִבֵּ ֹנכַח פְּ נֵי אֲ ֹדנָי ְשׂ ִאי ֵאלָיו
ַכּ ַפּ ִי עַ ל ֶנפֶשׁ עוֹ ָל ַל ִי הָ עֲטוּפִ ים
בְּ ָרעָ ב בְּ ר ֹאשׁ כָּל חוּצוֹת.
)כ( ְר ֵאה יְהוָה וְ הַ בִּ יטָ ה ל ְִמי
עוֹ ַלל ְָתּ כֹּה ִאם תּ ֹא ַכ ְלנָה נ ִָשׁים

פִּ ְריָם ֹע ֲללֵי ִטפּ ִֻחים ִאם יֵהָ ֵרג
בְּ ִמ ְקדַּ שׁ אֲ ֹדנָי כֹּהֵ ן וְ נָבִ יא.
)כא ( שָׁ כְ בוּ ל ָָא ֶרץ חוּצוֹת נַעַ ר
חוּרי נָפְ לוּ
וְ ז ֵָקן בְּ תוּ ַתי וּבַ ַ
בֶ חָ ֶרב הָ ַרגְ ָתּ בְּ יוֹם ַא ֶפּ טָ בַ ְח ָתּ
ל ֹא חָ מָ ל ְָתּ.
גוּרי
)כב( ִתּ ְק ָרא כְ יוֹם מוֹעֵ ד ְמ ַ
ִמסָּ בִ יב וְ ל ֹא הָ יָה בְּ יוֹם ַאף יְהוָה
ָפּלִיט וְ שָׂ ִריד אֲ שֶׁ ר ִטפּ ְַח ִתּי
איְבִ י כִ לָּם.
יתי ֹ
וְ ִרבִּ ִ
פרק ג'
)א( אֲ נִי הַ גֶּבֶ ר ָר ָאה ֳענִי בְּ שֵׁ בֶ ט
עֶ בְ ָרתוֹ.
אוֹתי נָהַ ג ַו ֹיּ ַל חֹשֶׁ וְ ל ֹא
ִ
)ב (
אוֹר.

)ג ( ַא בִּ י יָשֻׁ ב יַהֲ ֹפ יָדוֹ כָּל
הַ יּוֹם.
עוֹרי ִשׁבַּ ר
)ד( בִּ לָּה בְ שָׂ ִרי וְ ִ
מוֹתי.
עַ צְ ָ
וּתל ָָאה.
)ה( בָּ נָה עָ לַי ַויּ ַַקּף ר ֹאשׁ ְ
הוֹשׁיבַ נִי כְּ מֵ ֵתי
ִ
)ו( בְּ מַ חֲ שַׁ כִּ ים
עוֹלָם.
)ז( גָּדַ ר בַּ ע ֲִדי וְ ל ֹא ֵאצֵ א ִהכְ בִּ יד
נְחָ ְשׁ ִתּי.
)ח( גַּם כִּ י ֶאזְ עַ ק וַאֲ שַׁ וֵּעַ שָׂ ַתם
ְתּפִ לּ ִָתי.
)ט( גָּדַ ר ְדּ ָרכַי בְּ גָזִ ית נ ְִתיב ַֹתי
עִ וָּה.

)י( דֹּב א ֵֹרב הוּא לִי אריה ]אֲ ִרי[
בְּ ִמ ְס ָתּ ִרים.
סוֹרר ַו ְיפ ְַשּׁחֵ נִי שָׂ מַ נִי
)יא( ְדּ ָרכַי ֵ
שֹׁמֵ ם.
)יב( דָּ ַר ַק ְשׁתּוֹ ַויַּצִּ יבֵ נִי כַּמַּ טָּ ָרא
לַחֵ ץ.
ְיוֹתי בְּ נֵי ַא ְשׁפָּתוֹ.
)יג( הֵ בִ יא בְּ כִ ל ָ
ִיתי ְשּׂחֹק ְלכָל עַ ִמּי
)יד( הָ י ִ
נְגִ ינ ָָתם כָּל הַ יּוֹם.
רוֹרים ִה ְר ַונִי
)טו( ִה ְשׂבִּ יעַ נִי בַ ְמּ ִ
ַל ֲענָה.
)טז( ַויַּגְ ֵרס בֶּ חָ צָ ץ ִשׁנָּי ִהכְ פִּ ישַׁ נִי
בָּ ֵאפֶר.

יתי
)יז( ו ִַתּזְ נַח ִמשָּׁ לוֹם נַפְ ִשׁי נ ִָשׁ ִ
טוֹבָ ה.
)יח( ָואֹמַ ר ָאבַ ד נִצְ ִחי וְ תוֹחַ ל ְִתּי
מֵ יְהוָה.
רוּדי ַל ֲענָה
וּמ ִ
)יט( זְ כָר עָ ְניִי ְ
וָר ֹאשׁ.
)כ( זָכוֹר ִתּזְ כּוֹר ותשיח ]וְ ָתשׁוֹחַ [
עָ לַי נַפְ ִשׁי.
)כא( ז ֹאת ָא ִשׁיב ֶאל לִבִּ י עַ ל כֵּן
אוֹחיל.
ִ
)כב( חַ ְסדֵ י יְהוָה כִּ י ל ֹא ָת ְמנוּ כִּ י
ל ֹא כָלוּ ַרחֲ מָ יו.
)כג( חֲ דָ ִשׁים לַבְּ ָק ִרים ַרבָּ ה
אֱ מוּנ ֶָת .

)כד( חֶ ל ְִקי יְהוָה ָא ְמ ָרה נַפְ ִשׁי עַ ל
אוֹחיל לוֹ.
כֵּן ִ
)כה( טוֹב יְהוָה לְקוָֹו ְל ֶנפֶשׁ
ִתּ ְד ְרשֶׁ נּוּ.
)כו( טוֹב וְ י ִָחיל וְ דוּמָ ם ל ְִתשׁוּעַ ת
יְהוָה.
)כז( טוֹב ַלגֶּבֶ ר כִּ י יִשָּׂ א עֹל
ְעוּריו.
בִּ נ ָ
)כח( יֵשֵׁ ב בָּ דָ ד וְ ִידֹּם כִּ י נָטַ ל
עָ לָיו.
)כט ( י ִֵתּן בֶּ עָ פָר פִּ יהוּ אוּלַי יֵשׁ
ִתּ ְקוָה.
)ל ( י ִֵתּן לְמַ כֵּהוּ ל ִֶחי י ְִשׂבַּ ע
בְּ חֶ ְרפָּה.

)לא( כִּ י ל ֹא יִזְ נַח לְעוֹלָם אֲ ֹדנָי.
)לב( כִּ י ִאם הוֹגָה וְ ִרחַ ם כְּ רֹב
חסדו ]חֲ סָ דָ יו[.
)לג ( כִּ י ל ֹא עִ נָּה ִמלִּבּוֹ ַו ַיּגֶּה בְּ נֵי
ִאישׁ.
)לד( לְדַ כֵּא ַתּחַ ת ַרגְ לָיו כֹּל
ירי ָא ֶרץ.
אֲ ִס ֵ
)לה( לְהַ טּוֹת ִמ ְשׁפַּט גָּבֶ ר ֶנגֶד פְּ נֵי
עֶ לְיוֹן.
)לו ( לְעַ וֵּת ָאדָ ם בְּ ִריבוֹ אֲ ֹדנָי ל ֹא
ָר ָאה.
)לז( ִמי זֶה ָאמַ ר ו ֶַתּ ִהי אֲ ֹדנָי ל ֹא
צִ וָּה.

)לח( ִמפִּ י עֶ לְיוֹן ל ֹא ֵתצֵ א הָ ָרעוֹת
וְ הַ טּוֹב.
)לט( מַ ה יּ ְִתאוֹנֵן ָאדָ ם חָ י גֶּבֶ ר
עַ ל חטאו ]חֲ טָ ָאיו[.
)מ ( נ ְַחפְּ שָׂ ה ְד ָרכֵינוּ וְ נ ְַחק ָֹרה
וְ נָשׁוּבָ ה עַ ד יְהוָה.
)מא ( נִשָּׂ א לְבָ בֵ נוּ ֶאל ַכּ ָפּיִם ֶאל
ֵאל בַּ שָּׁ מָ יִם.
)מב ( נ ְַחנוּ פָשַׁ עְ נוּ וּמָ ִרינוּ ַא ָתּה
ל ֹא סָ ל ְָח ָתּ.
)מג( סַ כּ ָֹתה בָ ַאף ו ִַתּ ְר ְדּפֵנוּ הָ ַרגְ ָתּ
ל ֹא חָ מָ ל ְָתּ.
כּוֹתה בֶ עָ נָן ָל מֵ עֲבוֹר
)מד ( סַ ָ
ְתּפִ לָּה.

)מה( ְס ִחי וּמָ אוֹס ְתּ ִשׂימֵ נוּ
בְּ ֶק ֶרב הָ עַ ִמּים.
איְבֵ ינוּ.
)מו( פָּצוּ עָ לֵינוּ פִּ יהֶ ם כָּל ֹ
)מז( פַּחַ ד ָופַחַ ת הָ יָה לָנוּ הַ שֵּׁ את
וְ הַ שָּׁ בֶ ר.
)מח( ַפּ ְלגֵי מַ יִם ֵתּ ַרד עֵ ינִי עַ ל
שֶׁ בֶ ר בַּ ת עַ ִמּי.
)מט( עֵ ינִי נִגְּ ָרה וְ ל ֹא ִת ְדמֶ ה
מֵ ֵאין הֲ פֻגוֹת.
)נ( עַ ד י ְַשׁ ִקיף וְ י ֵֶרא יְהוָה
ִמשָּׁ מָ יִם.
)נא( עֵ ינִי עוֹ ְללָה ְלנַפְ ִשׁי ִמכֹּל
בְּ נוֹת עִ ִירי.

איְבַ י
)נב( צוֹד צָ דוּנִי כַּצִּ פּוֹר ֹ
ִחנָּם.
)נג ( צָ ְמתוּ בַ בּוֹר חַ יָּי ַויַּדּוּ ֶאבֶ ן
בִּ י.
ֹאשׁי ָאמַ ְר ִתּי
)נד ( צָ פוּ מַ יִם עַ ל ר ִ
נִגְ ז ְָר ִתּי.
אתי ִשׁ ְמ יְהוָה ִמבּוֹר
)נה ( ָק ָר ִ
ַתּ ְח ִתּיּוֹת.
)נו( קוֹלִי שָׁ מָ עְ ָתּ ַאל ַתּעְ לֵם ָאזְ ְנ
ל ְַרוְ חָ ִתי לְשַׁ וְ עָ ִתי.
)נז ( ָק ַרבְ ָתּ בְּ יוֹם ֶא ְק ָר ֶא ָךּ ָאמַ ְר ָתּ
ירא.
ַאל ִתּ ָ
)נח( ַרבְ ָתּ אֲ ֹדנָי ִריבֵ י נַפְ ִשׁי גּ ַָאל ְָתּ
חַ יָּי.

יתה יְהוָה עַ וּ ָָת ִתי שָׁ פְ טָ ה
)נט( ָר ִא ָ
ִמ ְשׁפּ ִָטי.
יתה כָּל נ ְִקמָ ָתם כָּל
)ס( ָר ִא ָ
מַ ְח ְשׁב ָֹתם לִי.
)סא ( שָׁ מַ עְ ָתּ חֶ ְרפּ ָָתם יְהוָה כָּל
מַ ְח ְשׁב ָֹתם עָ לָי.
)סב( ִשׂפְ ֵתי ָקמַ י וְ הֶ גְ יוֹנָם עָ לַי כָּל
הַ יּוֹם.
)סג( ִשׁבְ ָתּם וְ ִקימָ ָתם הַ בִּ יטָ ה
אֲ נִי מַ נְגִּ ינ ָָתם.
)סד( ָתּ ִשׁיב לָהֶ ם גְּ מוּל יְהוָה
כְּ מַ עֲשֵׂ ה יְדֵ יהֶ ם.
)סה( ִתּ ֵתּן לָהֶ ם ְמגִ נַּת לֵב
ַתּאֲ ל ְָת לָהֶ ם.

)סו( ִתּ ְרדֹּף בְּ ַאף וְ ַת ְשׁ ִמידֵ ם
ִמ ַתּחַ ת ְשׁמֵ י יְהוָה.
פרק ד'
)א( ֵאיכָה יוּעַ ם זָהָ ב י ְִשׁנֶא
הַ כּ ֶֶתם הַ טּוֹב ִתּ ְשׁ ַתּפֵּכְ נָה ַאבְ נֵי
קֹדֶ שׁ בְּ ר ֹאשׁ כָּל חוּצוֹת.
)ב( בְּ נֵי צִ יּוֹן הַ י ְָק ִרים הַ ְמסֻ לּ ִָאים
בַּ פָּז ֵאיכָה נ ְֶח ְשׁבוּ ְלנִבְ לֵי חֶ ֶרשׂ
מַ עֲשֵׂ ה יְדֵ י יוֹצֵ ר.
]תּנִּים[ חָ לְצוּ שַׁ ד
)ג ( גַּם תנין ַ
גּוּריהֶ ן בַּ ת עַ ִמּי ל ְַאכְ זָר
הֵ ינִיקוּ ֵ
כיענים ] ַכּיְעֵ נִים[ בַּ ִמּ ְדבָּ ר.
)ד( דָּ בַ ק לְשׁוֹן יוֹנֵק ֶאל ִחכּוֹ
בַּ צָּ מָ א עוֹ ָללִים שָׁ אֲ לוּ לֶחֶ ם פּ ֵֹרשׂ
ֵאין לָהֶ ם.

)ה( הָ אֹכְ לִים לְמַ עֲדַ נִּים נָשַׁ מּוּ
בַּ חוּצוֹת הָ אֱ מֻ נִים ֲעלֵי תוֹלָע
ִחבְּ קוּ ַא ְשׁפַּתּוֹת.
)ו( ַויִּגְ דַּ ל עֲוֹן בַּ ת עַ ִמּי מֵ חַ טַּ את
ְסדֹם הַ הֲ פוּכָה כְ מוֹ ָרגַע וְ ל ֹא חָ לוּ
בָ הּ יָדָ יִם.
יריהָ ִמשֶּׁ לֶג צַ חוּ מֵ חָ לָב
)ז ( זַכּוּ נְזִ ֶ
ָא ְדמוּ עֶ צֶ ם ִמפְּ נִינִים סַ פִּ יר
גִּ זְ ָר ָתם.
)ח ( חָ שַׁ ִמ ְשּׁחוֹר ָתּאֳ ָרם ל ֹא
עוֹרם עַ ל
ָ
נִכְּ רוּ בַּ חוּצוֹת צָ פַד
עַ צְ מָ ם יָבֵ שׁ הָ יָה כָעֵ ץ.
)ט ( טוֹבִ ים הָ יוּ חַ ְללֵי חֶ ֶרב
מֵ חַ ְללֵי ָרעָ ב שֶׁ הֵ ם יָזוּבוּ
ְמד ָֻקּ ִרים ִמ ְתּנוּבֹת שָׂ דָ י.

)י( יְדֵ י נ ִָשׁים ַרחֲ מָ נִיּוֹת בִּ ְשּׁלוּ
ַילְדֵ יהֶ ן הָ יוּ לְבָ רוֹת לָמוֹ בְּ שֶׁ בֶ ר
בַּ ת עַ ִמּי.
)יא ( כִּ לָּה יְהוָה ֶאת חֲ מָ תוֹ שָׁ ַפ
חֲ רוֹן ַאפּוֹ ַויַּצֶּ ת ֵאשׁ בְּ צִ יּוֹן
וַתּ ֹאכַל יְסוֹד ֶֹתיהָ .
)יב ( ל ֹא הֶ אֱ ִמינוּ מַ ְלכֵי ֶא ֶרץ וכל
]כֹּל[ י ְֹשׁבֵ י ֵתבֵ ל כִּ י יָב ֹא צַ ר
וְ אוֹיֵב בְּ שַׁ ע ֲֵרי יְרוּשָׁ ָלִם.
יאיהָ עֲוֹנוֹת
)יג( מֵ חַ טּ ֹאת נְבִ ֶ
כֹּהֲ נֶיהָ הַ שֹּׁפְ כִ ים בְּ ִק ְרבָּ הּ דַּ ם
יקים.
צַ ִדּ ִ
)יד ( נָעוּ עִ וְ ִרים בַּ חוּצוֹת ְנגֹאֲ לוּ
בַּ דָּ ם בְּ ל ֹא יוּכְ לוּ יִגְּ עוּ בִּ ְלבֻשֵׁ יהֶ ם.

)טו ( סוּרוּ טָ מֵ א ָק ְראוּ לָמוֹ סוּרוּ
סוּרוּ ַאל ִתּגָּעוּ כִּ י נָצוּ גַּם נָעוּ
יוֹסיפוּ לָגוּר.
ָא ְמרוּ בַּ גּוֹיִם ל ֹא ִ
יוֹסיף
)טז( פְּ נֵי יְהוָה ִחלּ ְָקם ל ֹא ִ
לְהַ בִּ יטָ ם פְּ נֵי כֹהֲ נִים ל ֹא נָשָׂ אוּ
זקנים ]וּזְ ֵקנִים[ ל ֹא חָ נָנוּ.
)יז( עודינה ]עוֹדֵ ינוּ[ ִתּכְ לֶינָה
עֵ ינֵינוּ ֶאל עֶ זְ ָר ֵתנוּ הָ בֶ ל בְּ צִ פִּ יּ ֵָתנוּ
יוֹשׁעַ .
צִ פִּ ינוּ ֶאל גּוֹי ל ֹא ִ
)יח ( צָ דוּ צְ עָ דֵ ינוּ ִמ ֶלּכֶת
חב ֵֹתינוּ ָק ַרב ִקצֵּ ינוּ מָ לְאוּ
בִּ ְר ֹ
יָמֵ ינוּ כִּ י בָ א ִקצֵּ ינוּ.
)יט ( ַקלִּים הָ יוּ ר ְֹדפֵינוּ ִמ ִנּ ְשׁ ֵרי
שָׁ מָ יִם עַ ל הֶ הָ ִרים ְדּל ָֻקנוּ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר ָא ְרבוּ לָנוּ.

)כ( רוּחַ ַאפֵּינוּ ְמ ִשׁיחַ יְהוָה ִנ ְלכַּד
יתוֹתם אֲ שֶׁ ר ָאמַ ְרנוּ בְּ צִ לּוֹ
ָ
בִּ ְשׁ ִח
נ ְִחיֶה בַ גּוֹיִם.
ישׂי וְ ִשׂ ְמ ִחי בַּ ת אֱ דוֹם
)כא( ִשׂ ִ
יושבתי ]יוֹשֶׁ בֶ ת[ בְּ ֶא ֶרץ עוּץ גַּם
ַתּעֲבָ ר כּוֹס ִתּ ְשׁכְּ ִרי
עָ ַל ִי
וְ ִת ְתעָ ִרי.
)כב( ַתּם עֲו ֹ ֵנ בַּ ת צִ יּוֹן ל ֹא
לוֹת פּ ַָקד עֲו ֹ ֵנ בַּ ת
יוֹסיף לְהַ גְ ֵ
ִ
ֹאת ִי .
אֱ דוֹם גִּ לָּה עַ ל חַ טּ ָ
פרק ה'
)א( זְ כֹר יְהוָה מֶ ה הָ יָה לָנוּ
הביט ]הַ בִּ יטָ ה[ ְוּר ֵאה ֶאת
חֶ ְרפּ ֵָתנוּ.

)ב( נַחֲ ל ֵָתנוּ נֶהֶ פְ כָה ְלז ִָרים בָּ ֵתּינוּ
ְלנָכְ ִרים.
ְתוֹמים הָ יִינוּ אין ]וְ ֵאין[ ָאב
)ג ( י ִ
ִאמּ ֵֹתינוּ כְּ ַאלְמָ נוֹת.
)ד ( מֵ ימֵ ינוּ בְּ כֶסֶ ף שָׁ ִתינוּ עֵ צֵ ינוּ
בִּ ְמ ִחיר ָיבֹאוּ.
ָארנוּ נ ְִרדָּ פְ נוּ ָיגַעְ נוּ לא
)ה ( עַ ל צַ וּ ֵ
]וְ ל ֹא[ הוּנַח לָנוּ.
)ו ( ִמצְ ַריִם נ ַָתנּוּ יָד ַאשּׁוּר ל ְִשׂבֹּעַ
לָחֶ ם.
)ז ( אֲ ב ֵֹתינוּ חָ ְטאוּ אינם אנחנו
]וְ ֵאינָם וַאֲ נ ְַחנוּ[ עֲוֹנ ֵֹתיהֶ ם
סָ בָ לְנוּ.

)ח ( עֲבָ ִדים מָ ְשׁלוּ בָ נוּ פּ ֵֹרק ֵאין
ִמיָּדָ ם.
)ט ( בְּ נַפְ שֵׁ נוּ נָבִ יא ל ְַחמֵ נוּ ִמפְּ נֵי
חֶ ֶרב הַ ִמּ ְדבָּ ר.
עוֹרנוּ כְּ ַתנּוּר נִכְ מָ רוּ ִמפְּ נֵי
ֵ
)י (
ַז ְלעֲפוֹת ָרעָ ב.
)יא ( נ ִָשׁים בְּ צִ יּוֹן עִ נּוּ בְּ תֻ ת
בְּ עָ ֵרי יְהוּדָ ה.
)יב ( שָׂ ִרים בְּ יָדָ ם נ ְִתלוּ פְּ נֵי
זְ ֵקנִים ל ֹא נ ְֶהדָּ רוּ.
חוּרים ְטחוֹן נָשָׂ אוּ וּנְעָ ִרים
)יג( בַּ ִ
בָּ עֵ ץ כָּשָׁ לוּ.
)יד( זְ ֵקנִים ִמשַּׁ עַ ר שָׁ בָ תוּ
חוּרים ִמנְּגִ ינ ָָתם.
בַּ ִ

)טו ( שָׁ בַ ת ְמשׂוֹשׂ לִבֵּ נוּ נ ְֶה ַפּ
חלֵנוּ.
ל ְֵאבֶ ל ְמ ֹ
)טז( נָפְ לָה עֲטֶ ֶרת ר ֹאשֵׁ נוּ אוֹי נָא
לָנוּ כִּ י חָ טָ אנוּ.
)יז ( עַ ל זֶה הָ יָה דָ וֶה לִבֵּ נוּ עַ ל
ֵאלֶּה חָ ְשׁכוּ עֵ ינֵינוּ.
)יח( עַ ל הַ ר צִ יּוֹן שֶׁ שָּׁ מֵ ם שׁוּעָ לִים
ִהלְּכוּ בוֹ.
)יט( ַא ָתּה יְהוָה לְעוֹלָם ֵתּשֵׁ ב
כִּ ְסאֲ ְלדֹר וָדוֹר.
)כ ( לָמָּ ה ָלנֶצַ ח ִתּ ְשׁכָּחֵ נוּ ַתּעַ זְ בֵ נוּ
ְלא ֶֹר י ִָמים.
)כא ( הֲ ִשׁיבֵ נוּ יְהוָה ֵאלֶי ונשוב
]וְ נָשׁוּבָ ה[ חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ כְּ ֶקדֶ ם.

)כב( כִּ י ִאם מָ אֹס ְמ ַא ְס ָתּנוּ
ָקצַ פְ ָתּ עָ לֵינוּ עַ ד ְמאֹד.
לע"נ
א"מ אברהם בן שמואל יעקב
א"מ מלכה בת חיים מנחם
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