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 ז. ייז יינ יון: יונ.. 1 כאלמנה היתה עם רבתי סעי. ביד ישבה יאיכה
 זו., : - : ז( זן: ז זג- -

 תיכה2 בכי למם* היתה במדינית שרתי כפיםרבתי
 מכל-אהביה מנחם ?דלק ן49מ",2ל-ללהשללק
 סי4 9ה סרי.וי-47יס

- h h  
 3 :הנדדן *גמה לשקלכם:

 סוים nNUD לץ ספום :ש9ה קיא וכדה יסרבסעיי
 4 הסי" ן, קי4וים:,דרוי 9ז בשיאלשל-ידע

 עושם ההננס שיסכיל 9ל-יתריס משד ש%סללי
 לראש'איוירק5 צריה הי מר-לה: ךרוא נהמתיתילתיה

 שכי קלכן עדלפף פשייה על-רב ה'עה כי-ידוה ש44.
 6 עלים עריף ףי4 כלערכה niTa.-עץן יואץ ער:לעש.

 י :והיק ריף: לשל שלא-ךו ולשי קרחיהלא-מן,י
 קוי סץ 4י קפמךיס ןל "ההיירי'ף וכך?4שך[ם
 npnW עיים ו44ס לה עער ניד 9'ד-ער 2שה בנפל1ךם

 8 יויימה לנולה עלקו ןרישלם nwen היאעל-משכמך:

 94מה גם-מנא 4למ(ה קי-רלי סויר,ףשל-9כזןיף
 י וכ?ליקרלה לא ששילויך ושימ" לקור:ומשב
 הגליל כי אתז9?י ןהבה ?שף לף מנסף שן פלליםנוחרד
 שא104 גלם כקיאמה כל-קםסביה צרול פרש ידואייכ:

 11 9ל-ןק4ה לך: כקהל לאז9א4 שעמה אשר מחדשהן

 לישיב בףעכל מחמיריהם נתנו לעם מסקשעם שייםל
 18 אלילם ודא ויללה: לתמי ק' וסיירה ומה רדום 44ש5

 "שר כמכעכי ססאיב "ם-יש עראי9יזע4יי-ךךךסןימ4
 18 שלח- ממרדם אפד: חרדן ביום הה אשיהיגה לעילל

 אחר ןףשיבני לרעלי ישח פרש 1ירד4ה שעצמאיאש



ח א איכהמגלת

 בי%ף14 פ.שעי על נשקי ךןה: כל-סכנם שמיה4כזנגי
 יא- קירי אדף יתמני כ"י הועיל 2יהו!אךי!שםרן.~לן

 "לי15 חרשי בקרבי אדני י כל-אבירי סלה קוכם:אוכל
 אדיי דךר גת יחורי לשברמשד

 לעתוי
 : כת.יהודה

 16 ממני כי-רחק מןם יעיני"רדה עיני 19כיה אגן יעל-שה

 17 פרשה : אלב 9כר כי קיסמים מידני eD1~ טשיבקימם

 טייסיש "י קיהו קי :קןף ן,א .ליק קיניהם: לועה :רושלך ק:םה,_ צריו מכיסיו ליעקב קהוה צוה לה קנסם און 9ךיסציון
 שקערן"

 וקהיר יתייקו טיאבי 'ראי 9ל:עטימ
 19 לק% וה% יפיני הטה לטמטמי וכאתי כשסי: קלטו3'

 יףף קן טקרכי לטי שטף הטרטרו טעי קי-8ר-ליןייף 20 ראה : את-נפשם יישיבו עמף אכי :קשי כ )י עיישעיר
 טלה כי ששי יעתי שמןי כל-איסי 5י ינאם שן"ך 21 קי4"9סה שן.ו : כטת "קלרימר??)לין טסיץטייחי
 22 9ליךעמם טנא 199ני: וקץ ןףם-הכ"מ סג"ס?אט

 קי- 9ל-ישעי ?ל ל ערללמ ק"שש למז ועולללליף
 : דוי 1לבי א9חהיר9ות

-
 ך משמיך השליו את-בת-ציון אדיי י כאפו טי9ה:עיב

 אפו: בים הרם-רגליו ךלא-זכר ןשיאל תפמךתקרץ-
 2 במסרסו סרם יע*נ כל-9"ות "ת סטי "ךנ7"לאסלע1..

 8 גרע : ושריה ט*ה חלל לאךץ השן כת-יהויהמבצרי

 איין ?% 1טי14 טשי השיב ."לרקן קרו זלקררי-4ף
 4 קש~ף קוף : סשיב אכלה להכה כ"ש תעקבייקער

 בת- באפל מחמרי-עין כל ןיהרג כצר ןטינו געהגטן
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 !י,י' כלץ וא,!ל איון תה היה,: זל( שקד4ת
 ככתלהורה ורב מבצביו שקת ?ל-טרסנק"יהמלע
 " י ןהיה שכח מערו שתת שכף כגן 5הפמ ואנער:תאניף
 7 י !נהאדני נכחן: מלר עם-אפו גז ןש9תוץנאץ מלץרבצין
 ארמנותיה חומת ביר-א"ב הם3יר מקישו נארמןיחי
 8 לסי"" י ורלף סיב : מטד 4?ם יקיתזלף 4ס9וקול

 ומהשל-הל ממלץ 'ד, הי41יהעץב שה שת-ויו יי=
 ןעג:יה מליה בריחיהט רשושי אקל ס -"ך ק9"ויטךץ 9ל ין סב וחיקה5

 לא- גם-נכי*יה חו.ה אין כגויי
 10 העלו כתיצוון שנן ידמו ץ לששך ישכו : מיהוה חזוןמצאו

 פתול'ת ראשן לארץ הסידו שקים חגרו 2ל.ראשם"9ר
 11 לטךץ נשטך סלעי סכרקךי איני כרשוית פ45ןרושלם:

 קריה: ברחבות ןיוגק עולל קלסר כת-עקל על-שקי9כיי
 12 ושחוית שסלל 9ססע9מם ביןביל א"ק יאסרולאפתם.

 עיר1
 9סשמיי

 13 מה אעוד קח "מטם, '9שקטליקיק

 לסך 3"ק אשיה-לר מה ןרושלם הכת ארקה-לף"
 מסוי .כימך לסעיכ על:עןגד ולא-נלו נסמל עלאילץ 14 כ"י כסיטיר ןך9א-לך: קי שכילך פרף כי.גדול כה*צןון;= סתוי

 16 ?ל-ץכרי כסים "ליף קוקו : ומריחם שיא שיטית לף'

 הסיר סןאת ןר4שלם 2ל-ות ראשם "ובקעי.לרך
 6נ סיסמ *צי"ליף ל9ל-ס"רץ: מיוש י-ישיא9קף9ללת

 הלם זה עד בשנו "ויו שן 1י-ודקי -קרקישל-טנסיף
 ין בשנע זמום "שר ןעה nWP ריןיק: 9עאנישללקקו
 ס,ןישמחץלןץ ןלא קיסיךקךמהרם "שרעןמטירתו
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 י! ות- חרקת יל-4ר% לקם יק 4ך,ך: הים"רן%כ
 פסת אל-תתני ןלןלה יומם ריעה כ5% הירידי~ןעהט
 יו "שמררה יךייכןל'לראש ק,מ' כת-קנך: "ל-קדח לרן

 על-ג"ש טטןף אללי שאי אד% טני 4טה לבך כטיםש9ל
 ראה : בל-הוצרת בןאש בכלב למיפים"יללוך

 ךהו"
20 

 לל! פרים נשים אם-מאללגה שה שלס למי!סמקה
 21 לקרץ שכבר : ונביא 3.הן אדני במ"ש אם-יהרגמפחים

 ביים הרגת בכי נפלו ובהורי כתולשי לקן נערחוצות
 22 משסיב שגירי כלעד וים תקרא סקלט: לא טקסטטקף

 של" שף-ןהןף בןום דיהולא
 אשי-טמאתי ושכיד

ן יילד 404 ארסי : ערכתי טש4מ 44י ךטה לקראני ג . סלם: "וויורקיעי
 בלהח ?5-סרם: שי!יכוף9ץ!דר "ד ויאךלרי:סשה
 5 : ללטה ראש יישף על ?גה עצמותי: שקר ןעיריישרי

9 "ע" ללא כעיי 8כי עילמן כססי הושיבנייקףשלם
ל

 4כר2 "סלקי: שסם אןעק!אש~ע גךקי נקשתי: הכורד
 10 אריה לי הוא אכב דב : עבה יקיבסי ?74ית ףרכי1

 דרדג] שומכם: שמני ויפשהני מירר דרכיבמסתרים:
 13 אשפתו: בני בכליתי ססיא : ~vp וטטכאקשתי1יציס4י

 השביע4יג] זרם-סיים: 9קי4סמ לכל-עטי שהקהיתי
 16 באפר: הכפישני ששי וצץ ויגרס שנה: דדגניכירירימ

ג] לסי טקך קאטר : מרקה ושיתי לקי מילוםותןנה
 !זייאג יראש: לעשה יקי'די ןסיי~עוץ קן"ה: יסיסלסי4
 תזכיר5

 21 עי-4ז טיטע~קי טשיכ ואת כיקי: ןל וסש"
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 רחמיו:22 לאיכלו כי לא-קמנו טי יהנה חסייאוחיל:

 צ נקש' חך24ןל-'נ%;4י~אמונמ,:("יךן,מקמק.
 9יב5צ סדר"3י: לרעש לק-? ןע" 19ב לף: א1עי על-גן1

 גגכי 9ינ ~קד: לסשטתוהלודימם
 כיעיי

 27 על

 צצ פיהו בע"ר גתן : עליו 4פל כי וןדם שרי ישב :בנעוריו
אילןן"

 כחרפה: לליןשבע למכהו ןוזן חקיה:
יזנף כילאי

 לשי
 לצ השעיי: כרב ורחם אם-ה31ה כי עדני:

 84 כל יגליו טסת לרגא בגי-"יש: וינה מלבו ע4ה לאי

 ל"5סבצ יגוזיףו: משסמ-נשיאי לספרת "עיייטרץ:ז
 ם ט"מ סה-יסאיגן : ןחמוב קיעית סלא ץליו'לא סאו עייף:;_ 87 לא "ד4ן טסליטסי ןמ מי ך4ה: לא אד% קריני שא-םשי
 40 עד* ןנשיבה ?נחקרה דרקינו נף9שה 4םר?ל-ס9"י: יאי
 %ענו24 ג"קיכם: טל-טל טליג9ים לשסנו' נשא ןד",וה:ב

מלר_ 43 יטןךטני ששף סיטה : מלהק לא אמה ומרינוששענו
 צצ יקי יעלה: קעיר לך קן4ן ששסה שקלט: לטלא
 46 כל. פיהם עלןנו nsm קעקים: גקרב שהימנוומאים

 והיסכר: השאת לנו סיה ופחת פךד :ארענו
 פלגי-טן"
:[ 

 ע4 מין תדמה ולא גןה ןי? : כת-ןמי ןיניעל*ש4ימרוד

 ןליז! עץ" ישק'ם: ילך לןא ער-ישקיףך.סן,ה:
 חנם:62 איבי כצפר צךוני ציר עירי: ענית מפללנישי
 ח אמרתי על-ראשי צמרק?ם : בי הדרא5 חן סכר.טסו
 קראתי :נגזרתי

 שמי
 2% שקען קילי תסתןת: מכיר :הרה

טל*מעי
 67 טק?טו ודם חרךט ישועי: לרוסקי טןקה

 68 כען: 4שט ניל"י רי% אד% רטט אל-תירא:טקרט
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 61 כל-טסשכתם הרפסמיוהיה שקעת : ליזי-טסשכמם צ5 ר*טישל-4קטמם : טש9קי 'ntDe עיתתי והוה?שיסה

~"ל:: l ! k T - ש  ןק.מתםם שקרס : קל-סלם :ךן'.גמץל 
 64 כקעשה ןרוה גזול לעם תשיב ט9קיןקמ: -%סליקה

 2צ בעף תרדץ heftW~* כעלסה לסמי3%ת-5נ חמןןדיקם:
1 אנני- השתפכנה הפוב הכתם ןשנא זהב יןוםאילה ד והוה: שמי מתחתוחשמלם

 המסל"ימצ סןהריכם עיון 4גן כל-חוצות: לראש קדש.
 3 3ם-תנין יצר: מעשההףי לשלי-מדש לשכי 94ו"י,נה1

 לחפפךשן שאל, שעקאע.ללי2 "ל-חב. '1;ק יש..לינק במשקר: עך24לם ל"ןך4 כת-עמי גיסיהן סיעקו היצושי4
rfi:קחק4ים5 קחיעול אשמי *דצים הקילים לסם 
 6 מחמאת כת-עמי עה כיגדל : אשפתות חבקו ת51ע.עלן

 7 נזיריה זכו : ידים בה ולא-חלו כמו-רגע ההפוכהמרם

 4ןקכ%ם: סקיר מ49י4עם ?עם "ךמי מףלכ. צלףאשיג

סשי
 8 עי- עשרם ,סם- עלקועירז גירו לא קאים טשחור

 ס"קעצטם:מף
 9 קסללועכ מללי-סרב זיו מולם : סז*י

 10 רהמני1ת נשים קדי : שרי מהנובדת מדקרים יזכושסם

 :י שהי 4ו" : ועלי4י(קי ים. לשיית ר.,ל1ל%ש
 ותאכר[ בצדן צת-אש ו "19 ףל1ן שמך ינק-וטת1-

 ת לסבא מל ועי וכל מלסי-.%?.-Y לאמינו לא : ומדהיה;

"
 18 ניח כ'ך[ עלת נביאיה ממיאתש : ירושלם כשערי וןיינ

 (י נשלו קיימות שדים 4ף צדיקים: גם ןקרןה ר[ץסשםן
.Qh~- למי" פראי ט"א שייו ו*זהילששיהם: ?9יף טלא 
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 יגממו לא בגים אמרו גם-נעו נצו כי סירואל-תקעוסירו

-
 לא ללהם %9:למלגיר:

 ים-

 (י לא ?ך4'ם פע לסגלם
 17 על:ן1ךקנו 2יגיני משלקה שרזה לאן42ו: זקעם , גיאוצ

)k h h h ~  סי באייני צףו : יזש לא ל"רי צייני יעילי 
18 

 ה194 קלם קצנו: כיבא לאסמינו קשו קרב כףחבמימנ
 לני: תרבי כטךגי שקדםעל-מהריםךלקנו מ2שכיריסינו
 20 א4ךני אפני כש"יהותם נלכד ךהנה קקיס 48ינוריס

 99 כה- תםעיגף : יתתעלי השכלי קעשר-כום גם-עליך ן?ץוד ןי ואךץ כתז יני- עישיןשמח;שת-ארום : כמש לןןתל,

 ' 1 את- רראה הבים לנו מה-היה יהודה זעי חפאקןך:ך ה לס4יימך ף זשך
1 זהוים : ,2קןימ שתינו לויים שיסף נחלקנו(_סלשחנו:

4 שמינו וגקף סיסינו : ששלקית אמ.מי,ו "ב דשן יהנו].

 5 הונת דלא :שבו גללינו צוערני זאי23ל יקקירושעלנו

ך  ו מקיא% אבשןו : לסם ~isby-ע טשור :י קמני סורים 5 לבי~
8 ישק 9בי להילי וסרים סקלנק: :אנחנקע,טךקמ ד8י2םש:.

 9 מידקר: פרב מיך ללטנו יקיא ונישט איןיערם:נ

 שצי ישים ריב: ייקרת סיע גזירי שמלייעיני5.
 זן עט

 12 לא ןקעם פגן נהיו לנדם שרים : 1הףדה בסכיבתלת

 18 י ז כשלף* ~.Yr ובשיים ישאו יירו גחיריםיסררי:

 16 לגני מימש naaj : ס9עקמם קחיכים שקתיטקטןר

 יאשר גילה:עמרה 9ה41': לאדלשקד
 16 ל4י 4,רי-2"

 משהיזו _9w-לי לןנ, רהה ריח על-יגה לקאנו: ו'י,
 הלכו-כל:8נ שוירלים שהשמם הר-צין (יג 2יגךבו:%



יא באב תשעה לילקינות
 צן לנצח לשה יךור: לסור כסטה תשב ירוהילע41טעה

 י"ת'כ י'"ת2;:]קתשיכני' :קים: לרה טעוכ41וך""ש"נ4

 ~צ כקרכם: !מינף סךש והמובע אוסיף י ודהרהיסשיסנף

 92 : עד-מאד עלינו הצמת מאמתנו סם-קאט1י

 : מןשיקינ4שךם ךנש94ה אלי יי ושיכנר סתרן: יית"כ ל"וורהשיבנו תוירסקי

 וכו'. זכור י"ערו"ת"כ

 *אוי * לנ4 שה-היה ת זכיא

 לס: סח-הקןעיי את-חרפקנו* ירטהשקישה
אוי* * לערים נשפכהאלקנה
 : לנ4 מה-היהאוי י לקליעםלטים

.
 *איי * אב ואין הונוטזומים

 : לס מה-היהאוי * אב בחרש מקורנותשמחינו
אוי* שסינו* שקצףלישנן
לנ4: מה-היהאוי בזינו* המסם גפוךשי

 *איי * גרדפפעל-צוארנו

לנר: מה-היהציי * רדפנו חנם שנאתכי ז- ז-וזךזר : זיו ז- ז- י 2-י

 *אוי * !ר יקנוסעסדם

לנף: מה-היהאוי * כציר צדנווטשנה
 *ארי * ואינם חמשטכ.תינו

 :לנף מה-הרהאף * אתןעפם סובליםיטנסנף
 *אוי * בפ קשל924ךים

לנו: מה-סרהאוי כקלנו* .עקרים שק"משי
 *איי * לקקנו נניאשנשמנו

 לנו: מה*היהאיי * !סנ4 מזני חקקנושי




