
ֵרֶעיָה ָּבְגדּו ָבּה
פרק א'1

(א) ֵאיָכה [איך] ָיְשָבה ָבָדד ָהִעיר [ירושלים] ַרָּבִתי ָעם [מרובת תושבים] ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה ַרָּבִתי 
ַבּגֹוִים [הגדולה שבעמים] ָשָרִתי ַּבְּמִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס [עובדת בכפייה]: (ב) ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה 
ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין ָלּה ְמַנֵחם ִמָּכל ֹאֲהֶביָה [עמים בעלי ברית] ָּכל ֵרֶעיָה ָּבְגדּו ָבּה ָהיּו 
ָלּה ְלאְֹיִבים: (ג) ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה ִהיא ָיְשָבה ַבּגֹוִים א ָמְצָאה ָמנֹוַח 
ָּכל ֹרְדֶפיָה ִהִּשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים [בעת צרה]: (ד) ַּדְרֵכי ִצּיֹון [הדרכים לירושלים] ֲאֵבלֹות ִמְּבִלי 
ָּבֵאי מֹוֵעד [עולי רגל] ָּכל ְשָעֶריָה שֹוֵמִמין ֹּכֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים ְּבתּוֶתיָה ּנּוגֹות ְוִהיא [ציון, 
ירושלים] ַמר ָלּה: (ה) ָהיּו ָצֶריָה [אויביה] ְלֹראש [לשליטים] ֹאְיֶביָה ָשלּו [שלווים] ִּכי ְיֹהָוה הֹוָגּה 

[ציער אותה] ַעל רֹב ְּפָשֶעיָה עֹוָלֶליָה [ילדיה] ָהְלכּו ְשִבי ִלְפֵני ָצר: (ו) ַוֵּיֵצא ִמן ַּבת {ִמַּבת 

ִצּיֹון} [ירושלים] ָּכל ֲהָדָרּה ָהיּו ָשֶריָה ְּכַאָּיִלים [קלי רגליים] א ָמְצאּו ִמְרֶעה [רעבים] ַוֵּיְלכּו 
ם [בעת הגלות] ְיֵמי ָעְנָיּה ּוְמרּוֶדיָה [בעת מפלתה] ֹּכל  ְבא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף: (ז) ָזְכָרה ְירּוָשלִַ
ַמֲחֻמֶדיָה [דברי החמודות] ֲאֶשר ָהיּו ִמיֵמי ֶקֶדם ִּבְנֹפל ַעָּמּה [לפני המפלה] ְּבַיד ָצר ְוֵאין עֹוֵזר 
ָלּה ָראּוָה ָצִרים ָשֲחקּו ַעל ִמְשַּבֶּתָה [שבתות וחגים]: (ח) ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָשַלם ַעל ֵּכן 
ְלִניָדה ָהָיָתה [אישה בימי הווסת] ָּכל ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה [זלזלו בה] ִּכי ָראּו ֶעְרָוָתּה [חרפתה] ַּגם ִהיא 
ֶנֶאְנָחה ַוָּתָשב ָאחֹור [נסוגה מפניהם]: (ט) ֻטְמָאָתּה ְּבשּוֶליָה [דם הווסת בבגדיה] א ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה 
[לא חישבה את סופה] ַוֵּתֶרד ְּפָלִאים ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ְרֵאה ְיֹהָוה ֶאת ָעְנִיי ִּכי ִהְגִּדיל אֹוֵיב: (י) 

ָידֹו ָּפַרש ָצר ַעל ָּכל ַמֲחַמֶּדיָה ִּכי ָרֲאָתה גֹוִים ָּבאּו [כבשו] ִמְקָּדָשּה ֲאֶשר ִצִּויָתה [הקב"ה] 
א ָיֹבאּו ַבָּקָהל ָל [גויים שאסור להתחתן עמם]: (יא) ָּכל ַעָּמּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְּקִשים ֶלֶחם ָנְתנּו 
ַמֲחַמוֵּדיֶהם {ַמֲחַמֵּדיֶהם} [שלמו ביוקר רב] ְּבֹאֶכל ְלָהִשיב [להחיות] ָנֶפש ְרֵאה ְיֹהָוה ְוַהִּביָטה 

ִּכי ָהִייִתי זֹוֵלָלה [אוכלת בהפרזה ובזלזול]:
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ְמַאֲהַבי ִרּמּוִני
פרק א'2

(יב) לֹוא ֲאֵליֶכם [לא עליכם] ָּכל ֹעְבֵרי ֶדֶר [המשתתפים בצערי] ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם ֵיש ַמְכאֹוב 
ְּכַמְכֹאִבי ֲאֶשר עֹוַלל ִלי ֲאֶשר הֹוָגה [גרם ליגון] ְיֹהָוה ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו [כעסו] (יג) ִמָּמרֹום 
ָשַלח ֵאש ְּבַעְצֹמַתי ַוִּיְרֶּדָּנה [האש כבשה העצמות] ָּפַרש ֶרֶשת [מלכודת] ְלַרְגַלי ֱהִשיַבִני ָאחֹור 
ְנָתַנִני ֹשֵמָמה ָּכל ַהּיֹום ָּדָוה [חולה] (יד) ִנְשַקד [נעשה כבד] ֹעל ְּפָשַעי ְּבָידֹו ִיְשָּתְרגּו [נקשרו] 
ָעלּו [הפשעים] ַעל ַצָּואִרי ִהְכִשיל ּכִֹחי ְנָתַנִני ֲאדָֹני ִּביֵדי [אויָבי] א אּוַכל קּום [להתקומם נגדם] 
(טו) ִסָּלה [השפיל] ָכל ַאִּביַרי [גיבורי] ֲאדָֹני ְּבִקְרִּבי ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד [קבע זמן] ִלְשּבֹר ַּבחּוָרי 
ַּגת [כענבים שבגת] ָּדַר ֲאדָֹני ִלְבתּוַלת ַּבת ְיהּוָדה [כינוי לירושלים] (טז) ַעל ֵאֶּלה [הבחורים והבתולות] 
ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ַּמִים ִּכי ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם ֵמִשיב ַנְפִשי [מציל אותי] ָהיּו ָבַני 
שֹוֵמִמים [משתוממים] ִּכי ָגַבר אֹוֵיב: (יז) ֵּפְרָשה ִצּיֹון ְּבָיֶדיָה [פרשה ידיה כמתאבלת] ֵאין ְמַנֵחם 
ם ְלִנָּדה [מורחקת כטמאה] ֵּביֵניֶהם:  ָלּה ִצָּוה ְיהָֹוה ְלַיֲעקֹב [לישראל] ְסִביָביו ָצָריו ָהְיָתה ְירּוָשלִַ
(יח) ַצִּדיק הּוא ְיֹהָוה ִּכי ִפיהּו ָמִריִתי ִשְמעּו ָנא ָּכל ַעִּמים {ָהַעִּמים} ּוְראּו ַמְכֹאִבי 
ְּבתּוַתי ּוַבחּוַרי ָהְלכּו ַבֶּשִבי: (יט) ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי [עמים בני ברית] ֵהָּמה ִרּמּוִני ֹּכֲהַני 
ּוְזֵקַני ָּבִעיר ָּגָועּו [מתו] ִּכי ִבְקשּו אֶֹכל ָלמֹו [להם] ְוָיִשיבּו [יצילו] ֶאת ַנְפָשם: (כ) ְרֵאה ְיהָֹוה 
ִּכי ַצר ִלי ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו [תססו] ֶנְהַּפ ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ִּכי ָמרֹו ָמִריִתי [מרדתי] ִמחּוץ [לחומות 
העיר] ִשְּכָלה [הרגה] ֶחֶרב ַּבַּבִית [בתוך העיר] ַּכָּמֶות [מרעב] (כא) ָשְמעּו ִּכי ֶנֱאָנָחה ָאִני ֵאין 

ְמַנֵחם ִלי ָּכל ֹאְיַבי ָשְמעּו ָרָעִתי ָששּו ִּכי ַאָּתה [הקב"ה] ָעִשיָת ֵהֵבאָת יֹום ָקָראָת [קללה 
לאויבים] ְוִיְהיּו ָכמֹוִני: (כב) ָּתֹבא ָכל ָרָעָתם ְלָפֶני ְועֹוֵלל ָלמֹו [עשה להם] ַּכֲאֶשר עֹוַלְלָּת 

ִלי ַעל ָּכל ְּפָשָעי ִּכי ַרּבֹות ַאְנֹחַתי ְוִלִּבי ַדָּוי [פצוע]:
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ָהָיה ה' ְּכאֹוֵיב
פרק ב'1

(א) ֵאיָכה [איך] ָיִעיב [יחשיך] ְּבַאּפֹו [בכעסו] ֲאדָֹני ֶאת ַּבת ִצּיֹון [כינוי לירושלים] ִהְשִלי ִמָּשַמִים 
[אל ה-] ֶאֶרץ [את] ִּתְפֶאֶרת ִיְשָרֵאל [בית המקדש] ְוא ָזַכר ֲהדֹם ַרְגָליו [כינוי לביהמ"ק] ְּביֹום ַאּפֹו: 

(ב) ִּבַּלע [השחית] ֲאדָֹני א {ְוא} ָחַמל [ריחם] ֵאת ָּכל ְנאֹות [כפרים] ַיֲעקֹב ָהַרס ְּבֶעְבָרתֹו 
[בכעסו] ִמְבְצֵרי ַבת ְיהּוָדה ִהִּגיַע ָלָאֶרץ ִחֵּלל [פגע בכבוד] ַמְמָלָכה ְוָשֶריָה: (ג) ָּגַדע [כרת] 

ָּבֳחִרי ַאף ֹּכל ֶקֶרן [כוח צבאי] ִיְשָרֵאל ֵהִשיב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְּפֵני אֹוֵיב ַוִּיְבַער ְּבַיֲעֹקב 
[בישראל] ְּכֵאש ֶלָהָבה ָאְכָלה ָסִביב: (ד) ָּדַר ַקְשּתֹו ְּכאֹוֵיב ִנָּצב ְיִמינֹו ְּכָצר ַוַּיֲהֹרג ֹּכל 

ַמֲחַמֵּדי ָעִין [הנערים והבתולות] ְּבֹאֶהל ַּבת ִצּיֹון ָשַפ ָּכֵאש ֲחָמתֹו: (ה) ָהָיה ֲאֹדָני ְּכאֹוֵיב 
ִּבַּלע ִיְשָרֵאל ִּבַּלע ָּכל ַאְרְמנֹוֶתיָה ִשֵחת ִמְבָצָריו ַוֶּיֶרב [הרבה להשחית] ְּבַבת ְיהּוָדה ַּתֲאִנָּיה 
ַוֲאִנָּיה [כהנה וכהנה] (ו) ַוַּיְחֹמס ַּכַּגן ֻשּכֹו [כרת כעצי הגן את סוכתו] ִשֵחת מֹוֲעדֹו [בית מקדשו] ִשַּכח 
ְיהָֹוה ְּבִצּיֹון מֹוֵעד ְוַשָּבת ַוִיְנַאץ [ניבל] ְּבַזַעם ַאּפֹו ֶמֶל ְוכֵֹהן: (ז) ָזַנח ֲאדָֹני ִמְזְּבחֹו ִנֵאר 
[הביא מארה] ִמְקָּדשֹו ִהְסִּגיר ְּבַיד אֹוֵיב חֹומֹת ַאְרְמנֹוֶתיָה קֹול ָנְתנּו [חגגו האויבים] ְּבֵבית ְיהָֹוה 

ְּכיֹום מֹוֵעד [כיום חג] (ח) ָחַשב [תכנן] ְיהָֹוה ְלַהְשִחית חֹוַמת ַּבת ִצּיֹון ָנָטה ָקו [שירטט ההריסות] 
א ֵהִשיב ָידֹו ִמַּבֵּלַע ַוַּיֲאֶבל [הרס] ֵחל [סוללה] ְוחֹוָמה ַיְחָּדו ֻאְמָללּו: (ט) ָטְבעּו ָבָאֶרץ 
ְשָעֶריָה ִאַּבד ְוִשַּבר ְּבִריֶחיָה ַמְלָּכּה ְוָשֶריָה ַבּגֹוִים ֵאין ּתֹוָרה [ללא מורים] ַּגם ְנִביֶאיָה א 
ָמְצאּו ָחזֹון [לא התנבאו] ֵמְיֹהָוה: (י) ֵיְשבּו ָלָאֶרץ [כאבלים] ִיְּדמּו ִזְקֵני ַבת ִצּיֹון ֶהֱעלּו ָעָפר 
ַעל ֹראָשם ָחְגרּו ַשִּקים [לאות אבל] הֹוִרידּו ָלָאֶרץ ֹראָשן ְּבתּות ְירּוָשָלם: (יא) ָּכלּו 
[התחסלו] ַבְּדָמעֹות ֵעיַני ֳחַמְרְמרּו [תססו] ֵמַעי ִנְשַּפ ָלָאֶרץ ְּכֵבִדי ַעל ֶשֶבר [אסון] ַּבת 

ַעִּמי ֵּבָעֵטף [עטוף בתכריכים כמת] עֹוֵלל ְויֹוֵנק ִּבְרֹחבֹות ִקְרָיה:
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ְנִביַאִי ָחזּו ָל ָשְוא ְוָתֵפל
פרק ב'2

(יב) ְלִאֹּמָתם ֹיאְמרּו ַאֵּיה ָּדָגן ָוָיִין ְּבִהְתַעְּטָפם ֶּכָחָלל ִּבְרֹחבֹות ִעיר ְּבִהְשַּתֵּפ ַנְפָשם 
ם ָמה  ֶאל ֵחיק ִאֹּמָתם: (יג) ָמה ֲאִעיֵד [איזו דוגמה לאסון אחר] ָמה ֲאַדֶּמה ָּל ַהַּבת ְירּוָשלִַ
ַאְשֶוה ָּל ַוֲאַנֲחֵמ ְּבתּוַלת ַּבת ִצּיֹון ִּכי ָגדֹול ַּכָּים ִשְבֵר [אסונך] ִמי ִיְרָּפא ָל: (יד) 
 [לא הזהירוך] ְלָהִשיב ְשבּיֵת א ִגּלּו ַעל ֲעוֵֹנ[נבאו לך] ָשְוא ְוָתֵפל [נבואת שקר] ְו ָחזּו ָל ְנִביַאִי
{ְשבּוֵת} [לתקן את מעשייך] ַוֶּיֱחזּו ָל ַמְשאֹות ָשְוא ּוַמּדּוִחים [נבואות שקר והדחה לרע]: (טו) ָסְפקּו 
ָעַלִי ַּכַּפִים [הכאת כפיים מאכזבה] ָּכל ֹעְבֵרי ֶדֶר ָשְרקּו ַוָּיִנעּו ֹראָשם [קראו בקול והשתוממו] ַעל 
ם ֲהֹזאת ָהִעיר ֶשֹּיאְמרּו ְּכִליַלת ֹיִפי ָמשֹוש [שמחה] ְלָכל ָהָאֶרץ: (טז) ָּפצּו  ַּבת ְירּוָשלִָ
[פתחו] ָעַלִי ִּפיֶהם ָּכל אֹוְיַבִי ָשְרקּו [שאגו] ַוַּיַחְרקּו ֵשן [וחשפו שיניים כחיות טרף] ָאְמרּו ִּבָּלְענּו 

ַא ֶזה ַהּיֹום ֶשִּקִּויֻנהּו ָמָצאנּו ָרִאינּו [השגנו את נקמתנו]: (יז) ָעָשה ְיֹהָוה ֲאֶשר ָזָמם [תכנן] 
ִּבַּצע ֶאְמָרתֹו ֲאֶשר ִצָּוה ִמיֵמי ֶקֶדם ָהַרס ְוא ָחָמל ַוְיַשַּמח [גרם לשמחה] ָעַלִי אֹוֵיב ֵהִרים 
ֶקֶרן ָצָרִי [כוח אויבייך]: (יח) ָצַעק ִלָּבם [של האבלים] ֶאל ֲאֹדָני חֹוַמת ַּבת ִצּיֹון הֹוִריִדי ַכַּנַחל 
ִּדְמָעה יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאל ִּתְּתִני פּוַגת [הפוגה, הפסקה] ָל ַאל ִּתֹּדם ַּבת ֵעיֵנ [מדמעות]: (יט) 
קּוִמי ֹרִּני [קונני] ַבַּלְיָל {ַבַּלְיָלה} ְלֹראש ַאְשֻמרֹות [בחצות] ִשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב ֹנַכח ְּפֵני 
ֲאֹדָני ְשִאי ֵאָליו ַּכַּפִי [בתפילה] ַעל ֶנֶפש עֹוָלַלִי ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּבֹראש ָּכל חּוצֹות 
[רחובות העיר]: (כ) ְרֵאה ְיֹהָוה ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ֹּכה ִאם ֹּתאַכְלָנה ָנִשים ִּפְרָים [תאכלנה 

את ילדיהן] עְֹלֵלי ִטֻּפִחים ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדש ֲאדָֹני ּכֵֹהן ְוָנִביא: (כא) ָשְכבּו ָלָאֶרץ חּוצֹות 

ַנַער ְוָזֵקן ְּבתּוַתי ּוַבחּוַרי ָנְפלּו ֶבָחֶרב ָהַרְגָּת ְּביֹום ַאֶּפ ָטַבְחָּת א ָחָמְלָּת: (כב) 
ִּתְקָרא ְכיֹום מֹוֵעד ְמגּוַרי ִמָּסִביב [קראת לעמים השכנים כמו בחג לראות במפלתי] ְוא ָהָיה ְּביֹום ַאף 

ְיֹהָוה ָּפִליט ְוָשִריד ֲאֶשר ִטַּפְחִּתי ְוִרִּביִתי ֹאְיִבי ִכָּלם [חיסלם]:

ְנִביַאִי ָחזּו ָל ָשְוא ְוָתֵפל
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ָהִייִתי ְּשֹחק ְלָכל ַעִּמי
פרק ג'1

(א) ֲאִני ַהֶּגֶבר [אני האיש אשר] ָרָאה ֳעִני [סבל ייסורים] ְּבֵשֶבט ֶעְבָרתֹו [של הקב"ה]: (ב) אֹוִתי 
ָנַהג [הוביל] ַוֹּיַל חֶש ְוא אֹור: (ג) ַא [רק] ִּבי ָיֻשב ַיֲהֹפ ָידֹו [יכה] ָּכל ַהּיֹום: (ד) ִּבָּלה 
[גרם לבליה] ְבָשִרי ְועֹוִרי ִשַּבר ַעְצמֹוָתי: (ה) ָּבָנה ָעַלי [מצור] ַוַּיַּקף ֹראש ּוְתָלָאה [רעל וצרה]: 

(ו) ְּבַמֲחַשִּכים הֹוִשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם [לנצח]: (ז) ָּגַדר ַּבֲעִדי ְוא ֵאֵצא ִהְכִּביד ְנָחְשִּתי 
[שלשלאות]: (ח) ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַשֵּוַע [אתפלל] ָשַתם [סתם] ְּתִפָּלִתי: (ט) ָּגַדר ְּדָרַכי ְּבָגִזית 

[באבנים גדולות] ְנִתיבַֹתי ִעָּוה [דרכי עיוות]: (י) ּדֹב אֵֹרב הּוא ִלי ֲאִריה {ֲאִרי} ְּבִמְסָּתִרים: (יא) 

ְּדָרַכי סֹוֵרר [בסירה קוצנית] ַוְיַפְּשֵחִני [ויפצעני] ָשַמִני שֵֹמם: (יב) ָּדַר ַקְשתֹו ַוַּיִּציֵבִני ַּכַּמָּטָרא 
ַלֵחץ: (יג) ֵהִביא ְּבִכְליֹוָתי [בבטני] ְּבֵני ַאְשָּפתֹו [חציו]: (יד) ָהִייִתי ְּשֹחק ְלָכל ַעִּמי [העמים] 
ְנִגיָנָתם [לעגם] ָּכל ַהּיֹום: (טו) ִהְשִּביַעִני ַבְּמרֹוִרים ִהְרַוִני ַלֲעָנה [השקני רעל]: (טז) ַוַּיְגֵרס 
[ישבר] ֶּבָחָצץ ִשָּני ִהְכִּפיַשִני ָּבֵאֶפר: (יז) ַוִּתְזַנח [רחקה] ִמָּשלֹום ַנְפִשי ָנִשיִתי [שכחתי] טֹוָבה: 

(יח) ָוֹאַמר ָאַבד ִנְצִחי [עולמי] ְותֹוַחְלִּתי [תקוותי] ֵמְיֹהָוה: (יט) ְזָכר [זכור הקב"ה] ָעְנִיי ּוְמרּוִדי 
ַלֲעָנה ָוֹראש [צמחים רעילים]: (כ) ָזכֹור ִּתְזּכֹור ְוָתֹשיַח {ְוָתשֹוחַ} ָעַלי ַנְפִשי [השתופפה נפשי]: 
(כא) ֹזאת [הדברים הבאים] ָאִשיב ֶאל ִלִּבי ַעל ֵּכן אֹוִחיל [אקווה]: (כב) ַחְסֵדי ְיֹהָוה ִּכי א 
ָתְמנּו [תמו] ִּכי א ָכלּו ַרֲחָמיו: (כג) ֲחָדִשים ַלְּבָקִרים [מידי בוקר] ַרָּבה ֱאמּוָנֶת: (כד) 
[מנת] ֶחְלִקי ְיֹהָוה ָאְמָרה ַנְפִשי ַעל ֵּכן אֹוִחיל לֹו: (כה) טֹוב ְיֹהָוה ְלֹקָוו [למקווים לו] ְלֶנֶפש 

ִּתְדְרֶשּנּו: (כו) טֹוב ְוָיִחיל ְודּוָמם [טוב לאדם שיקווה בלבבו] ִלְתשּוַעת ְיֹהָוה: (כז) טֹוב ַלֶּגֶבר 
ִּכי ִיָּשא ֹעל [מצוות] ִּבְנעּוָריו: (כח) ֵיֵשב ָּבָדד ְוִיֹּדם ִּכי ָנַטל ָעָליו [קיבל על עצמו]: (כט) ִיֵּתן 
ֶּבָעָפר ִּפיהּו [יישק לקרקע] אּוַלי ֵיש ִּתְקָוה: (ל) ִיֵּתן ְלַמֵּכהּו ֶלִחי [בהכנעה] ִיְשַּבע ְּבֶחְרָּפה: 
(לא) ִּכי א ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאֹדָני: (לב) ִּכי ִאם הֹוָגה [ציער] ְוִרַחם ְּכֹרב ֲחָסָדו {ֲחָסָדיו}: 

(לג) ִּכי א ִעָּנה ִמִּלּבֹו [בלי דין] ַוַּיֶּגה [ויצער] ְּבֵני ִאיש:

ָהִייִתי ְּשֹחק ְלָכל ַעִּמי
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ַנְחְּפָשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה
פרק ג'2

ַנְחְּפָשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה

(לד) ְלַדֵּכא [בלי דין] ַּתַחת ַרְגָליו ּכֹל ֲאִסיֵרי [יושבי] ָאֶרץ: (לה) ְלַהּטֹות [לעוות] ִמְשַּפט ָּגֶבר 
ֶנֶגד ְּפֵני ֶעְליֹון [נגד הקב"ה]: (לו) ְלַעֵּות ָאָדם ְּבִריבֹו [בדינו] ֲאֹדָני א ָרָאה [לא הסכים]: (לז) 
ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶּתִהי [מי יכול לגזור ולקיים] ֲאֹדָני א ִצָּוה [שלא על דעת הקב"ה]: (לח) ִמִּפי ֶעְליֹון א 
ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב [וכי לא מהקב"ה יוצא הטוב והרע?]: (לט) ַמה ִּיְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי ֶּגֶבר ַעל ֲחָטָאו 
{ֲחָטָאיו}: (מ) ַנְחְּפָשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה [נפשפש במעשינו] ְוָנשּוָבה ַעד [אל] ְיהָֹוה: (מא) ִנָּשא 
ְלָבֵבנּו ֶאל ַּכָּפִים [ולא ידינו] ֶאל ֵאל [הקב"ה] ַּבָּשָמִים: (מב) ַנְחנּו ָפַשְענּו ּוָמִרינּו ַאָּתה א 
ָסָלְחָּת: (מג) ַסֹּכָתה ָבַאף [כסת בכעס] ַוִּתְרְּדֵפנּו ָהַרְגָּת א ָחָמְלָּת: (מד) ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן 
ָל [מנעת] ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה: (מה) ְסִחי ּוָמאֹוס [פסולת מאוסה] ְּתִשיֵמנּו ְּבֶקֶרב ָהַעִּמים: (מו) 
ָּפצּו ָעֵלינּו ִּפיֶהם ָּכל אְֹיֵבינּו: (מז) ַּפַחד ָוַפַחת [בור מלכודת] ָהָיה ָלנּו ַהֵּשאת ְוַהָּשֶבר [השואה 
והאסון]: (מח) ַּפְלֵגי ַמִים ֵּתַרד ֵעיִני ַעל ֶשֶבר ַּבת ַעִּמי: (מט) ֵעיִני ִנְּגָרה [דמעות] ְוא 

ִתְדֶמה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות [ללא הפסקה]: (נ) ַעד ַיְשִקיף ְוֵיֶרא ְיֹהָוה ִמָּשָמִים: (נא) ֵעיִני [שראתה 
את האסון] עֹוְלָלה ְלַנְפִשי [ציערה אותי] ִמּכֹל ְּבנֹות ִעיִרי [שראיתי סובלות]: (נב) צֹוד ָצדּוִני ַּכִּצּפֹור 

ֹאְיַבי ִחָּנם [השונאים אותי שנאת חינם]: (נג) ָצְמתּו [השליכו] ַבּבֹור ַחָּיי ַוַּיּדּו ֶאֶבן ִּבי: (נד) ָצפּו 
[הציפו] ַמִים ַעל ֹראִשי ָאַמְרִּתי ִנְגָזְרִּתי [חשבתי שנגזר גורלי]: (נה) ָקָראִתי ִשְמ ְיֹהָוה ִמּבֹור 

ַּתְחִּתּיֹות: (נו) קֹוִלי ָשָמְעָּת ַאל ַּתְעֵלם ָאְזְנ ְלַרְוָחִתי ְלַשְוָעִתי: (נז) ָקַרְבָּת [אנא התקרב 
אלי] ְּביֹום ֶאְקָרֶאָּך ָאַמְרָּת [אנא אמור לי] ַאל ִּתיָרא: (נח) ַרְבָּת [אנא הילחם] ֲאֹדָני ִריֵבי ַנְפִשי 

ָּגַאְלָּת ַחָּיי: (נט) ָרִאיָתה ְיהָֹוה ַעָּוָתִתי [עיוות דיני] ָשְפָטה [אנא שפוט את] ִמְשָּפִטי: (ס) ָרִאיָתה 
ָּכל ִנְקָמָתם ָּכל ַמְחְשֹבָתם ִלי: (סא) ָשַמְעָּת ֶחְרָּפָתם [שחרפו אותי] ְיֹהָוה ָּכל ַמְחְשֹבָתם 
ָעָלי: (סב) ִשְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם [דיבורי אויביי ומחשבותיהם] ָעַלי ָּכל ַהּיֹום: (סג) ִשְבָּתם ְוִקיָמָתם 
ַהִּביָטה ֲאִני ַמְנִּגיָנָתם [עלי מלעגים]: (סד) ָּתִשיב ָלֶהם ְּגמּול ְיֹהָוה ְּכַמֲעֵשה ְיֵדיֶהם: (סה) 
ִּתֵּתן ָלֶהם ְמִגַּנת ֵלב ַּתֲאָלְת [קיללתך תבוא] ָלֶהם: (סו) ִּתְרֹּדף [אותם] ְּבַאף ְוַתְשִמיֵדם 

ִמַּתַחת ְשֵמי ְיֹהָוה:
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ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים
פרק ד'1

(א) ֵאיָכה יּוַעם [יתעמעם] ָזָהב ִיְשֶנא [ישתנה] ַהֶּכֶתם ַהּטֹוב [מתכת אצילה] ִּתְשַּתֵּפְכָנה [תושלכנה] 
ַאְבֵני קֶֹדש ְּברֹאש ָּכל חּוצֹות: (ב) ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז [השקולים כזהב] ֵאיָכה 
ֶנְחְשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרש [לכדי חרס שבירים] ַמֲעֵשה ְיֵדי יֹוֵצר: (ג) ַּגם ַּתִּנין {ַּתִּנים} [חיות בר] ָחְלצּו 
ַשד ֵהיִניקּו ּגּוֵריֶהן ַּבת ַעִּמי ְלַאְכָזר ַּכְי ֵעִנים {ַּכְיֵעִנים} [המפקירים צאצאיהם] ַּבִּמְדָּבר: (ד) 
ָּדַבק ְלשֹון יֹוֵנק ֶאל ִחּכֹו ַּבָּצָמא עֹוָלִלים ָשֲאלּו [בקשו] ֶלֶחם ֹּפֵרש [פרוסת לחם] ֵאין ָלֶהם: 
(ה) ָהאְֹכִלים ְלַמֲעַדִּנים ָנַשּמּו [יבשו] ַּבחּוצֹות ָהֱאֻמִנים [המורגלים] ֲעֵלי תֹוָלע [לבדים יוקרתיים] 
ִחְּבקּו ַאְשַּפּתֹות: (ו) ַוִּיְגַּדל ֲעֹון [סבל] ַּבת ַעִּמי [יותר] ֵמַחַּטאת ְסֹדם ַהֲהפּוָכה ְכמֹו ָרַגע 
[שהושמדה ברגע אחד] ְוא ָחלּו ָבּה ָיָדִים [ולא נגעו בה ידי אדם]: (ז) ַזּכּו ְנִזיֶריָה [היו זכים יותר] ִמֶּשֶלג 

ַצחּו [לבנים יותר] ֵמָחָלב ָאְדמּו ֶעֶצם [אדומים יותר] ִמְּפִניִנים ַסִּפיר [כאבן יקרה] ִּגְזָרָתם [צורתם]: 
(ח) ָחַש ִמְּשחֹור ָּתֳאָרם [עכשיו נתפחמו] א ִנְּכרּו [לא זוהו] ַּבחּוצֹות ָצַפד [נקמט] עֹוָרם ַעל 
ַעְצָמם  [עצמותיהם] ָיֵבש ָהָיה ָכֵעץ: (ט) טֹוִבים ָהיּו ַחְלֵלי ֶחֶרב [עדיף למות מחרב] ֵמַחְלֵלי ָרָעב 
ֶשֵהם [מתי החרב] ָיזּובּו ְמֻדָּקִרים [יותר מאשר] ִמְּתנּובֹת ָשָדי [מתי רעב]: (י) ְיֵדי ָנִשים ַרֲחָמִנּיֹות 
ִּבְּשלּו ַיְלֵדיֶהן ָהיּו ְלָברֹות [לאוכל] ָלמֹו [להן] ְּבֶשֶבר ַּבת ַעִּמי: (יא) ִּכָּלה [רוקן לגמרי] ְיֹהָוה 

ֶאת ֲחָמתֹו [כעסו] ָשַפ ֲחרֹון ַאּפֹו ַוַּיֶּצת ֵאש ְּבִצּיֹון ַוֹּתאַכל ְיסֹוֹדֶתיָה:

ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים
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ַהֹּשְפִכים ַּדם ַצִּדיִקים
פרק ד'2

(יב) א ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ [מלכי העמים] וּכֹל {ּכֹל} יְֹשֵבי ֵתֵבל [העולם] ִּכי ָיבֹא [שיכול להכנס] 
ם: (יג) ֵמַחּטֹאת ְנִביֶאיָה ֲעוֹנֹות ּכֲֹהֶניָה [רק בגלל מנהיגיה] ַהּשְֹפִכים  ַצר ְואֹוֵיב ְּבַשֲעֵרי ְירּוָשלִָ
ְּבִקְרָּבּה ַּדם ַצִּדיִקים [שפגעו באנשים הישרים]: (יד) ָנעּו [הכהנים ונביאי השקר] ִעְוִרים ַּבחּוצֹות ְנגֲֹאלּו 
[נטמאו] ַּבָּדם ְּבא יּוְכלּו ִיְּגעּו ִּבְלֻבֵשיֶהם [מרוב גועל]: (טו) סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו [לכוהנים 

האמורים להיות טהורים] סּורּו סּורּו ַאל ִּתָּגעּו ִּכי ָנצּו [נסו] ַּגם ָנעּו [ברחו] ָאְמרּו ַּבּגֹוִים א יֹוִסיפּו 

ָלגּור [לא יגורו יותר בין העמים]: (טז) ְּפֵני ְיֹהָוה ִחְּלָקם [הקב"ה בעצמו הפיצם] א יֹוִסיף ְלַהִּביָטם 
[להביט אליהם] ְּפֵני כֲֹהִנים א ָנָשאּו [לא כבדו] ְזֵקִנים {ּוְזֵקִנים} א ָחָננּו [לא ריחמו]: (יז) עֹוֵדיֻנה 

{עֹוֵדינוּ} [עדיין] ִּתְכֶליָנה [מצפות] ֵעיֵנינּו ֶאל ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו [אך צפנו לשוא] ֶאל 
ּגֹוי א יֹוִשַע: (יח) ָצדּו [אויבנו ארבו] ְצָעֵדינּו ִמֶּלֶכת ִּבְרחֹבֵֹתינּו ָקַרב ִקֵּצינּו [הגיע סופנו] ָמְלאּו 
ָיֵמינּו ִּכי ָבא ִקֵּצינּו: (יט) ַקִּלים ָהיּו ֹרְדֵפינּו ִמִּנְשֵרי ָשָמִים [עופות דורסים] ַעל ֶהָהִרים 
ְּדָלֻקנּו [רדפונו] ַּבִּמְדָּבר ָאְרבּו ָלנּו: (כ) רּוַח ַאֵּפינּו [המלך] ְמִשיַח ְיהָֹוה ִנְלַּכד ִּבְשִחיתֹוָתם 
[במלכודתם] ֲאֶשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו [של המלך המשיח] ִנְחֶיה ַבּגֹוִים: (כא) ִשיִשי ְוִשְמִחי ַּבת ֱאדֹום 

[עכשיו שמחו הגויים] יֹוֶשֶבתי {יֹוֶשֶבת} ְּבֶאֶרץ עּוץ ַּגם ָעַלִי ַּתֲעָבר ּכֹוס ִּתְשְּכִרי ְוִתְתָעִרי 

[גם יום דינכם יגיע ותענשו]: (כב) ַּתם ֲעֹוֵנ ַּבת ִצּיֹון א יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵת [שלמת את המחיר] ָּפַקד 

:ַּבת ֱאדֹום [עכשיו תור הגויים] ִּגָּלה ַעל [את] ַחֹּטאָתִי ֲעֹוֵנ

ַהֹּשְפִכים ַּדם ַצִּדיִקים
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ַחֵּדש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם
פרק ה'

(א) ְזכֹר ְיהָֹוה ֶמה ָהָיה ָלנּו [מה אירע לנו] ַהִּביָט {ַהִּביָטה} ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו [בושתנו]: (ב) 
ַנֲחָלֵתנּו [בתינו ושדותינו] ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים ָּבֵּתינּו ְלָנְכִרים [נכבשו ע"י זרים]: (ג) ְיתֹוִמים ָהִיינּו ֵאין 
{ְוֵאין} ָאב [חסרי אב] ִאֹּמֵתינּו ְּכַאְלָמנֹות: (ד) ֵמיֵמינּו ְּבֶכֶסף ָשִתינּו [עבור המים שלנו שילמנו] 
ֵעֵצינּו ִּבְמִחיר ָיֹבאּו [את עצינו קנינו]: (ה) ַעל [עד] ַצָּואֵרנּו ִנְרָּדְפנּו ָיַגְענּו א {ְוא} הּוַנח 
ָלנּו: (ו) ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד [מהמצרים בקשנו עזרה] ַאּשּור ִלְשֹּבַע ָלֶחם [מהאשורים בקשנו אוכל]: (ז) 
ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ְֵאיָנם {ְוֵאיָנם} [עתה כבר אינם] ֲאַנְחנּו {ַוֲאַנְחנוּ} ֲעֹוֹנֵתיֶהם ָסָבְלנּו: (ח) 
ֲעָבִדים [עם נחות, הכשדים] ָמְשלּו ָבנּו ּפֵֹרק [מציל] ֵאין ִמָּיָדם [שיצילנו מידיהם]: (ט) ְּבַנְפֵשנּו [בסכנת 
נפשות] ָנִביא ַלְחֵמנּו ִמְּפֵני ֶחֶרב ַהִּמְדָּבר [מפני שודדי דרכים]: (י) עֹוֵרנּו ְּכַתּנּור ִנְכָמרּו [נשרפו] 

ִמְּפֵני ַזְלֲעפֹות [בולמוס] ָרָעב: (יא) ָנִשים ְּבִצּיֹון ִעּנּו ְּבֻתת ְּבָעֵרי ְיהּוָדה: (יב) ָשִרים 
[מושלים] ְּבָיָדם ִנְתלּו ְּפֵני ְזֵקִנים [נכבדים] א ֶנְהָּדרּו [לא כבדו]: (יג) ַּבחּוִרים ְטחֹון ָנָשאּו 

[לעבודת טחינה נלקחו] ּוְנָעִרים ָּבֵעץ ָּכָשלּו [נכשלו מהנפת עץ הטחנה]: (יד) ְזֵקִנים [שופטים ונכבדים] 

 ִמַּשַער ָשָבתּו ַּבחּוִרים ִמְּנִגיָנָתם [משירי העליצות]: (טו) ָשַבת ְמשֹוש ִלֵּבנּו [שמחת לבנו] ֶנְהַּפ
ְלֵאֶבל ְמֹחֵלנּו: (טז) ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראֵשנּו אֹוי ָנא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו: (יז) ַעל ֶזה ָהָיה 
ָדֶוה [כואב] ִלֵּבנּו ַעל ֵאֶּלה [הדברים הנוראיים] ָחְשכּו ֵעיֵנינּו: (יח) ַעל ַהר ִצּיֹון [מקום המקדש] 
 ֶשָּשֵמם שּוָעִלים ִהְּלכּו בֹו [נעשה כשדה בר]: (יט) ַאָּתה ְיֹהָוה ְלעֹוָלם [לנצח] ֵּתֵשב ִּכְסֲא
ְלדֹר ָודֹור [למשך כל הדורות]: (כ) ָלָּמה ָלֶנַצח ִּתְשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלאֶֹר ָיִמים: (כא) ֲהִשיֵבנּו 
ְיהָֹוה ֵאֶלי ְוָנשּוָב {ְוָנשּוָבה} ַחֵּדש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם: (כב) ִּכי ִאם ָמאֹס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת 

ָעֵלינּו ַעד ְמֹאד:

ַחֵּדש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם
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