
Lamentations / איכה - According to 5Q6 Lamentations 

a (5QLama) - In Verse Order 

Chapter 4 
 ׃בקו אשפתות]ח[ ]תולע[ ]עלי[ ]האמונים[וצות ]בח] [מו[למעדנים נש ]האוכלים[ 5
 ׃]ידים] [בה] [חלו[וכה כמו רגע ולא ]ההפ] [סדם[ ]מחטאת] [עמי] [בת[ויגדל עוון  6
 ׃]גזרתם] [ספיר] [ים[דמו עצם מפנינ]א[לב ]מח] [צחו] [משלג] [נזיריה] [זכו[ 7
 ׃]כעץ] [היה] [יבש] [עצמם] [על] [עורם] [צפד] [בחוצות] [כרו[משחור תארם לא נ ]חשך[ 8

 ׃]ה[דתי]יסו] [ותאכל] [בציון] [אש] [ויצת] [אפו] [חרון] [שפך] [חמתו] [את] [יהוה] [כלה[ 11
 ׃]ירושלם] [בשערי] [ויב[צר וא ]בוא[כי י ]ל[תב ]ישבי] [וכל] [ארץ] [מלכי] [האמינו] [לא[ 12
 ׃יקים]צד] [דם[ם בקרבה ]שופכי[יה ה]נ[עוונות כוה נביאיה ]מחטאת[ 13
 ׃בלבושיהם ]עו[כלו יבג]ו[בדם בל י ]אלו[ם בחוצות נג]עורי[ נעו 14
 ׃לגור ]יוסיפו] [לא] [בגוים] [אמרו] [נעו[] גם[ עו כי נצו]ג[רו אל ת]ו[ו טמאו קראו למו סורו ס]סור[ 15
 ׃]חננו] [לא] [זקנים[ שאו]נ] [לא] [כהנים] [פני] [להביטם] [יוסיף] [לא] [חלקם[ פני יהוה 16
 ׃ארבו לנו בר]במד] [דלקנו] [ההרים] [על[מים ]ש] [מנשרי] [רדפינו[הוים  ]קלים[ 19
 ׃ים]בגו] [נחיה] [בצלו] [אמרנו] [אשר[ ם]בשחיתות] [נלכד[שיח יהוה ]מ] [ו[אפינ ]ה[רו 20
 ׃]ותתערי[ ]כרי[וס תש]כ] [ור[עליך תעב ]גם] [עוץ] [בארץ] [יושבתי[ ]ום[י בת אד]ושמח] [י[שיש 21
 ׃]אותיך[אדום גלה על חט ]בת[עוונך  ]קד[פ ]גלותך[ת ציון לוא יוסיף לה]ב] [עונך] [תם[ 22



Chapter 5 
 ׃]נו[חרפותי את ]וראה[לנו הביטה  ]היה[ מה] יהוה] [ור[זכ 1
 ׃אםם בתינו לנוכרי]לזרי] [נהפכה] [נחלתנו[ 2
 ׃אב אמותינו לא בנות ואלמנות ]אין] [היינו[יתומים  3
 ׃]יבאו[חיר ]במ] [עצינו] [שתינו] [בכסף] [מימינו[ 4
 ׃לנו ]הונח] [לא] [יגענו] [נרדפנו] [צוארנו על[ 5
 ׃]לחם] [בוע[אשור לש] יד] [נתנו] [צרים[מ 6
 ׃לנו]ב[חנו עונותיהם ס]אנ] [אינם] [ו[ו חטא]אבותינ[ 7
 ׃מידם ]אין[ ק]פור] [בנו] [משלו] [דים[עב 8
 ׃מדבר]ה[י חרב ]מפנ] [נו[בנפשנו נביא לחמ 9

 ׃רעב זלפות ני]פ[מ נכמרו כתנור ו]נ[עורי 10
 ׃דה]יהו] [י[נו בתולות בער]ע[ נשים בציון 11
 ׃א נהדרו]ל] [זקנים[ ]פני[ שרים בידם נתלו 12
 ׃כשלו ]בעץ] [ונערים[ טחון נשאו ]ם[בחורי 13
 ׃]חטאנו] [כי] [לנו] [נא[אוי  ]ראשנו] [עטרת] [נפלה[ 16
 ׃]עינינו] [חשכו] [אלה] [על] [לבנו] [דוה] [יה[על ה 71

  



Lamentations / איכה - According to 5Q6 Lamentations 

a (5QLama) - Direct Transcription 

Column 1 

  ]האמונים[וצות ]מו בח[למעדנים נש ]האוכלים4:5[ 1
  ]עמי מחטאת בת[ויגדל עוון 6בקו אשפתות ]ח תולע עלי[ 2
  ]זכו נזיריה7 חלו בה ידים[וכה כמו רגע ולא ]ההפ סדם[ 3
  ]ספיר גזרתםים [דמו עצם מפנינ]א[לב ]מח משלג צחו[ 4
  ]בחוצות צפד עורם עלכרו [נ משחור תארם לא ]חשך8[ 5
  ]חרב מחללי רעב טובים היו חללי9 עצמם יבש היה כעץ[ 6
 ]ידי נשים רחמניות10 שהם יזובו מדקרים מתנובת שדי[ 7

 

Column 2 

  ]עמי בשלו ילדיהן היו לברות למו בשבר בת10:4[ 1
  ]אש בציון חמתו שפך חרון אפו ויצת כלה יהוה את11[ 2
  ]ל[תב ]ארץ וכל ישבי לא האמינו מלכי12ה [דתי]יסוותאכל [ 3
  נביאיה ]מחטאת13 בשערי ירושלםויב [צר וא ]בוא[כי י 4
 נעו 14יקים ]דם צד[ם בקרבה ]שופכי[יה ה]נ[עוונות כוה 5
 בלבושיהם  ]עו[כלו יבג]ו[בדם בל י ]אלו[ם בחוצות נג]עורי[ 6



 עו כי נצו]ג[רו אל ת]ו[ו טמאו קראו למו סורו ס]סור15[ 7
 

Column 3 

 פני יהוה 16לגור  ]נעו אמרו בגוים לא יוסיפו גם15:4[ 1
 שאו ]נ חלקם לא יוסיף להביטם פני כהנים לא[ 2
  ]הבל עזרתנו עודינה תכלינה עינינו אל17 זקנים לא חננו[ 3
  ]מלכת צדו צעדינו18 גוי לא יושע בצפיתנו צפינו אל[ 4
  ]קלים19 בא קצינו מלאו ימינו כיברחבתינו קרב קצינו [ 5
 בר ]במד ההרים דלקנו על[מים ]ש רדפינו מנשרי[הוים  6
 ם]נלכד בשחיתות[שיח יהוה ]ו מ[אפינ ]ה[רו20ארבו לנו  7

 

Column 4 

  ]ום[י בת אד]י ושמח[שישים ]בגואשר אמרנו בצלו נחיה 02:4[ 1
  ]כרי[תש וס]ור כ[עליך תעב ]יושבתי בארץ עוץ גם[ 2
  ]גלותך[ת ציון לוא יוסיף לה]ב עונך תם22 ותתערי[ 3
  ]      אותיך[אדום גלה על חט ]בת[עוונך  ]קד[פ 4
  את ]וראה[לנו הביטה  ]היה[ מה ]יהוה ור[זכ1:5       5
  םאם בתינו לנוכרי]לזרי נחלתנו נהפכה2נו [חרפותי 6



 אב אמותינו לא בנות ואלמנות ]היינו אין[יתומים 3 7
 

 

Column 6 

 טחון נשאו  ]ם[בחורי13א נהדרו ]פני זקנים ל25:1[ 1
  כשלו ]ונערים בעץ[ 2
  ]שבת15 מנגינתםזקנים משער שבתו בחורים 14[ 3
  ]נפלה עטרת ראשנו16 משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו[ 4
  ]                                                                          נא לנו כי חטאנו[אוי  5
  ]על הר18 אלה חשכו עינינו יה דוה לבנו על[על ה71 6

Column 5 

  ]על5 יבאו[חיר ]מימינו בכסף שתינו עצינו במ5:4[ 1
  ]נתנוצרים [מ6לנו  ]צוארנו נרדפנו יגענו לא הונח[ 2
  ]ו אינם[ו חטא]אבותינ7 לחםבוע [אשור לש ]יד[ 3
 ק ]דים משלו בנו פור[עב8לנו ]ב[חנו עונותיהם ס]אנ[ 4
 מדבר ]ה[י חרב ]נו מפנ[בנפשנו נביא לחמ9מידם  ]אין[ 5
 נשים בציון 11 רעב זלפות ני]פ[מ נכמרו כתנור ו]נ[יעור10 6
 שרים בידם נתלו12דה ]י יהו[נו בתולות בער]ע[ 7



 ]לעולם אתה יהוה19 בו ציון ששמם שועלים הלכו[ 7
 

  



Hebrew Comparison of the Text of Lamentations / איכה – Masoretic against 5Q6 Lamentations 

a (5QLama) 

Chapter 4 

5 

Masoretic ע ִחְּב֖קּו ַאְׁשַּפּֽתֹות י תֹוָל֔ ּמּו ַּבחּו֑צֹות ָהֱאֻמִני֙ם ֲעֵל֣ ים ָנַׁש֖ ֲעַדִּנ֔ ְכִלי֙ם ְלַמ֣  ָהֹאֽ

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]בקו אשפתות]ח תולע עלי האמונים[וצות ]בח מו[למעדנים נש ]האוכלים 

Highlighted Diff. None Extant 
6 

Masoretic ִים ּה ָיָדֽ לּו ָב֖ ַגע ְולֹא־ָח֥ ה ְכֹמו־ָר֔ ֲהפּוָכ֣ ם ַהֽ את ְסֹד֑ ַחַּט֖ י ֵמֽ  ַוִּיְגַּד֙ל ֲעֹ֣ון ַּבת־ַעִּמ֔

 5Q7 Lamentationsa (5QLama)  ידים בה חלו[וכה כמו רגע ולא ]ההפ סדם מחטאת עמי בת[ויגדל עוון[ 
Highlighted Diff. חלו בה ידיםון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע ולא +ו+ויגדל ע 

7 

Masoretic  יר ים ַסִּפ֖ ֶצ֙ם ִמְּפִניִנ֔ ְדמּו ֶע֙ ב ָא֤ ֶלג ַצ֖חּו ֵמָחָל֑ יָה֙ ִמֶּׁש֔ םַזּ֤כּו ְנִזיֶר֙  ִּגְזָרָתֽ

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]גזרתם ספיר ים[דמו עצם מפנינ]א[לב ]מח צחו משלג נזיריה זכו[ 
Highlighted Diff. None Extant 
  



8 

Masoretic ץ ׁש ָהָי֥ה ָכֵעֽ ם ָיֵב֖ ד עֹוָר֙ם ַעל־ַעְצָמ֔ א ִנְּכ֖רּו ַּבחּו֑צֹות ָצַפ֤ ֹ֥ ם ל ֳאָר֔ � ִמְּׁשחֹו֙ר ָּתֽ  ָחַׁש֤

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]כעץ היה יבש עצמם על עורם צפד בחוצות כרו[משחור תארם לא נ ]חשך[ 
Highlighted Diff. None Extant 

11 

Masoretic  ָיה אַכל ְיסֹוֹדֶתֽ ֹ֖ ׁש ְּבִצּ֔יֹון ַוּת � ֲח֣רֹון ַאּ֑פֹו ַוַּיֶּצת־ֵא֣ ה ְיהָו֙ה ֶאת־ֲחָמ֔תֹו ָׁשַפ֖  ִּכָּל֤

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]ה[דתי]יסו ותאכל בציון אש ויצת אפו חרון שפך חמתו את יהוה כלה[ 
Highlighted Diff. None Extant 

12 

Masoretic ִם י ְירּוָׁשָלֽ ב ְּבַׁשֲעֵר֖ ר ְואֹוֵי֔ י ָיבֹ֙א ַצ֣ ל ִּכ֤ י ֵתֵב֑ ל ֹיְׁשֵב֣ ֶרץ וֹּכ֖֯ ינּ֙ו ַמְלֵכי־ֶא֔ א ֶהֱאִמ֙ ֹ֤  ל

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]ירושלם בשערי ויב[צר וא ]בוא[כי י ]ל[תב ]ישבי וכל ארץ מלכי האמינו לא[ 
Highlighted Diff. None Extant 

13 

Masoretic ים ם ַצִּדיִקֽ ּה ַּד֥ ים ְּבִקְרָּב֖ יָה ֲעֹו֖נֹות ֹּכֲהֶנ֑יָה ַהֹּׁשְפִכ֥ את ְנִביֶא֔ ֹ֣ ַחּט  ֵמֽ

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]יקים]צד דם[ם בקרבה ]שופכי[יה ה]נ[עוונות כוה נביאיה ]מחטאת 
Highlighted Diff. פכים בקרבה דם צדיקים+ו+הניה הש+ו+ונות כ+ו+ע נביאיה מחטאת 



14 

Masoretic ם א ֽיּוְכ֔לּו ִיְּג֖עּו ִּבְלֻבֵׁשיֶהֽ ֹ֣ ם ְּבל ֲא֖לּו ַּבָּד֑ חּו֔צֹות ְנֹגֽ  ָנ֤עּו ִעְוִרי֙ם ַּבֽ

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) בלבושיהם ]עו[כלו יבג]ו[בדם בל י ]אלו[ם בחוצות נג]עורי[ נעו 
Highlighted Diff. שיהם+ו+געו בלב+ב+יוכלו י -א-נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בל 

15 

Masoretic 
י ָנ֖צּו  עּו ִּכ֥ מֹו ֤סּורּו ֙סּורּ֙ו ַאל־ִּתָּג֔ ְראּו ָל֗ א ָק֣ א֣סּורּו ָטֵמ֞ ֹ֥ ם ל ְמרּ֙ו ַּבּגֹוִי֔  ַּגם־ָנ֑עּו ָאֽ

יפּו ָלֽגּור  יֹוִס֖

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) 
 לא בגוים אמרו נעו גם[ עו כי נצו]ג[רו אל ת]ו[ו טמאו קראו למו סורו ס]סור[

 לגור ]יוסיפו

Highlighted Diff. 
 לאגם נעו אמרו בגוים  קראו למו סורו סורו אל תגעו כי נצו +ו+סורו טמא

 לגור יוסיפו
16 

Masoretic נּו א ָחָנֽ ֹ֥ ים ל אּו ְזֵקִנ֖֯ א ָנָׂש֔ ֹ֣ ם ְּפֵנ֤י ֹכֲהִני֙ם ל יף ְלַהִּביָט֑ א יֹוִס֖ ֹ֥ ם ל  ְּפֵנ֤י ְיהָו֙ה ִחְּלָק֔

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) חננו לא זקנים[ שאו]נ לא כהנים פני להביטם יוסיף לא חלקם[ פני יהוה[ 
Highlighted Diff. None Extant 
  



19 

Masoretic נּו ְרבּו ָלֽ ר ָא֥ נּו ַּבִּמְדָּב֖ ים ְּדָלֻק֔ ִים ַעל־ֶהָהִר֣ י ָׁשָמ֑ ינּו ִמִּנְׁשֵר֖ ים ָהיּ֙ו ֹרְדֵפ֔  ַקִּל֤

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]ארבו לנו בר]במד דלקנו ההרים על[מים ]ש מנשרי רדפינו[הוים  ]קלים 
Highlighted Diff. במדבר ארבו לנו על ההרים דלקנורדפינו מנשרי שמים  *וים*ה קלים 

20 

Masoretic ם ְחֶי֥ה ַבּגֹוִיֽ ְרנּו ְּבִצּ֖לֹו ִנֽ ר ָאַמ֔ ם ֲאֶׁש֣ ד ִּבְׁשִחיתֹוָת֑ ה ִנְלַּכ֖ יַח ְיהָו֔ ינּ֙ו ְמִׁש֣  ֤רּוַח ַאֵּפ֙

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ים]בגו נחיה בצלו אמרנו אשר[ ם]בשחיתות נלכד[שיח יהוה ]מ ו[אפינ ]ה[רו 
Highlighted Diff. None Extant 

21 

Masoretic י י ְוִתְתָעִרֽ ִי֙� ַּתֲעָבר־ּ֔כֹוס ִּתְׁשְּכִר֖ ֶרץ ֑עּוץ ַּגם־ָעַל֨ ֶבתי ְּבֶא֣ יִׂשי ְוִׂשְמִח֙י ַּבת־ֱא֔דֹום יֹוֱׁש֯  ִׂש֤

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) 
 כרי[וס תש]כ ור[עליך תעב ]גם עוץ בארץ יושבתי ום[י בת אד]ושמח י[שיש

 ]ותתערי
Highlighted Diff. None Extant 
  



22 

Masoretic 
ד ֲעֹוֵנ֙� ַּבת־ֱא֔דֹום ִּגָּל֖ה � ָּפַק֤ יף ְלַהְגלֹוֵת֑ א יֹוִס֖ ֹ֥  ַּתם־ֲעֹוֵנ֙� ַּבת־ִצּ֔יֹון ל

ִי�  ַעל־ַחּטֹאָתֽ

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) 
 אדום גלה ]בת[עוונך  ]קד[פ ]גלותך[לה ת ציון לוא יוסיף]ב עונך תם[

 ]אותיך[על חט

Highlighted Diff. 
 אדום גלה נך בת+ו+עו פקד א יוסיף להגלותך+ו+תם עונך בת ציון ל

 תיך+ו+על חטא
Chapter 5 

1 

Masoretic נּו ה ֶאת־ֶחְרָּפֵתֽ יָט ּוְרֵא֥ נּו ַהִּב֖֯ ָיה ָל֔ ה־ָה֣ ר ְיהָו֙ה ֶמֽ  ְזֹכ֤

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) נו[חרפותי את ]וראה[לנו הביטה  ]היה[ מה] יהוה ור[זכ[ 
Highlighted Diff. נו+י+ת+ו+חרפ את וראה +ה+לנו הביט היהמה  יהוה זכור 

2 

Masoretic ים ינּו ְלָנְכִרֽ ים ָּבֵּת֖ ה ְלָזִר֔ ֶהְפָכ֣ נּ֙ו ֶנֽ  ַנֲחָלֵת֙

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]אםבתינו לנוכרים ]לזרי נהפכה נחלתנו 
Highlighted Diff. ם+א+כרי+ו+נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנ 
  



3 

Masoretic ינּו ְּכַאְלָמֽנֹות ב ִאֹּמֵת֖ ין ָא֔ ינּ֙ו ֵא֣֯ ים ָהִי֙  ְיתֹוִמ֤

 5Q7 Lamentationsa (5QLama)  אב אמותינו לא בנות ואלמנות ]אין היינו[יתומים 
Highlighted Diff.  אלמנות*ו* +לא בנות+תינו +ו+אין אב אמיתומים היינו 

4 

Masoretic אּו יר ָיֹבֽ ינּו ִּבְמִח֥ ינּו ֵעֵצ֖ ֶסף ָׁשִת֔ ינּ֙ו ְּבֶכ֣  ֵמיֵמ֙

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]יבאו[חיר ]במ עצינו שתינו בכסף מימינו[ 
Highlighted Diff. None Extant 

5 

Masoretic  נּ֙ו ל ַצָּואֵר֙ נּוַע֤ ח־ָלֽ א ֽהּוַנֽ ֹ֥֯ ְפנּו ָיַגְ֖ענּו ל  ִנְרָּד֔

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]לנו ]הונח לא יגענו נרדפנו צוארנו על 
Highlighted Diff. None Extant 

6 

Masoretic ֶחם ַעֽ ָלֽ ד ַאּׁ֖שּור ִלְׂשֹּב֥ ּנּו ָי֔ ִי֙ם ָנַת֣  ִמְצַר֙

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) לחם בוע[אשור לש] יד נתנו צרים[מ[ 
Highlighted Diff. None Extant 



7 

Masoretic ְלנּו ם ָסָבֽ נּו ֲעֹוֹנֵתיֶה֥ ם ֲאַנְ֖ח֯ ְטאּ֙ו ֵא֯יָנ֔ ינּו ָחֽ  ֲאֹבֵת֤

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]לנו]ב[חנו עונותיהם ס]אנ אינם ו[ו חטא]אבותינ 
Highlighted Diff. תיהם סבלנו+ו+אנחנו עונ תינו חטאו אינם+ו+אב 

8 

Masoretic ם ין ִמָּיָדֽ ק ֵא֥ נּו ֹּפֵר֖ ְׁשלּו ָב֔  ֲעָבִדי֙ם ָמ֣

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) מידם ]אין[ ק]פור בנו משלו דים[עב 
Highlighted Diff. None Extant 

9 

Masoretic ר ֶרב ַהִּמְדָּבֽ נּו ִמְּפֵנ֖י ֶח֥ יא ַלְחֵמ֔ נּ֙ו ָנִב֣  ְּבַנְפֵׁש֙

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) מדבר]ה[י חרב ]מפנ נו[בנפשנו נביא לחמ 
Highlighted Diff. None Extant 

10 

Masoretic ב רּו ִמְּפֵנ֖י ַזְלֲע֥פֹות ָרָעֽ נּ֙ו ְּכַתּ֣נּור ִנְכָמ֔  עֹוֵר֙

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) רעב זלפות ני]פ[מ נכמרו כתנור ו]נ[עורי 
Highlighted Diff. רעב פות-ע-זל ניפמ נכמרו כתנור ונ+י+עור 



11 

Masoretic ה י ְיהּוָדֽ  ָנִׁשי֙ם ְּבִצּ֣יֹון ִעּ֔נּו ְּבֻת֖�ת ְּבָעֵר֥

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) דה]יהו י[נו בתולות בער]ע[ נשים בציון 
Highlighted Diff. ת בערי יהודה+ו+ל+ו+נשים בציון ענו בת 

12 

Masoretic  ֙רּו ָׂשִרים א ֶנְהָּדֽ ֹ֥ ים ל ם ִנְת֔לּו ְּפֵנ֥י ְזֵקִנ֖  ְּבָיָד֣

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) א נהדרו]ל זקנים פני[ שרים בידם נתלו 
Highlighted Diff. None Extant 

13 

Masoretic לּו ץ ָּכָׁשֽ ים ָּבֵע֥ אּו ּוְנָעִר֖  ַּבחּוִרי֙ם ְט֣חֹון ָנָׂש֔

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) כשלו ]בעץ ונערים[ טחון נשאו ]ם[בחורי 
Highlighted Diff. None Extant 

16 

Masoretic אנּו י ָחָטֽ נּו ִּכ֥ נּו ֽאֹוי־ָנ֥א ָל֖ ֶרת רֹאֵׁש֔ ְפָל֙ה ֲעֶט֣  ָנֽ

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) ]חטאנו כי לנו נא[אוי  ]ראשנו עטרת נפלה[ 
Highlighted Diff. None Extant 



17 

Masoretic ינּו ֶּלה ָחְׁש֥כּו ֵעיֵנֽ נּו ַעל־ֵא֖ ה ָהָי֤ה ָדֶו֙ה ִלֵּב֔  ַעל־ֶז֗

 5Q7 Lamentationsa (5QLama) עינינו חשכו אלה על לבנו דוה יה[על ה[ 
Highlighted Diff. אלה חשכו עינינו יה דוה לבנו עלה -זה- על 
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