
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
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 יאיי * שקרי זסנירעגני

 : לנו מה-קיהארי . וקירר לזקלין ככירםכי
 * אוי * 431 ועין4ש'ם

לט: קח-היה איי * וזני העהוממאו אהיץשת "ישוי
אוי* נתלו* שדםשרים
 *אוי * נשאו שחיןסחירים ילני שה-יייזהארי * ונןלי חים4 לעסי אלתשי

לנו: מה-היהאוי * גידעי זעה שכיתשי
הנעם

-rWD 

*nnaai .אף

לנו: ךה-הוהאיי * קותי וטלילה יתום משפםשי
איי* לבנו* משיששכה
 :לנף יה-ק:האיי * רשלנו עילי נכיל4שי
 *איי * יאשנו :?פרתקילה

לנו: קה-היהאיי * ונקרשנו טית כלגרףשי
איי* לבנו* 4עה היה 4ה1ל
 לנו: מה-היהאוי מאכנו* בעז שביד קטלשי
 *אוי * שששם סר-4ין?ל

לנו: מה-קנהאוי קשטם* שקוץ קליי 4מןשי
 לנעת למה ןריר: לריר כמאף משב לעילם ףטעה
 ומים: לעורף כנעזקנותשוספו

 תון. ופת"כקמל

 שקודם: ימינף חרש ינש4בה אייף י יפשיבני
 ער-מאך: עלינו קצמת מאמתנו אם-מאש שישיו
 : שדיכם רכץלנף הד*ט ינשךנה לקליף ול וכשלבונךקו"ת
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 וכו'. מפי איך כנן i's'Qtn סגתנט51"'

 שירים תמור רבת* קינות פנות וכת* בן מפי איץב
 כי איי : שבוץ ?מועאי ' 4שייץ יעם ס ו יויפברק
 * חרה קנו ואפי * צברה ונם אף בחרי * נוךה44ןךה

 . שנך נרעלנו 3ל אף ונו': נעם ויסי * כלשת חמתוובעךה
 השחרר וגנם נשתנו* ופגךנו י ענווכתולרקינו
 הפילו וגם צרימי שדינו כי איי ימ': נ1ם ויסי *?מסכת

 * כקבת נצורים היו * מוקרים ציין בגי י פגריםבנו

 * סכךת כתף וגברה נפלהןמרת* כי איי :כו': נ1םויהי

 ,כ:': נעם )יה" * מכת עקד עלצים . ךתי"רת הודךסרל

 . הלזהורה לנונה נקמלת י מניךה ן?לה שיאיי
 ,כו': לשם )יפי זבת* ערץ אכלה * מימרה גןיתוננסה

 וו. ":מלים "ין ונקל"ק"נפל"נ א"ב.ע"ס
 אבגה: ןל-אלה ונבגה. ברד נשב חטאנו. 3י לנו נא אויג

 גשכ גהךם. סי וימי על ך94?ה, בךר יקוב נטש. :י טךמוןעל
 ויבלה. בשד נשב 4י4שצו. גזרות על ע5-עלהא9קה:4רדן44וה.

 ;וקרו. שי 4דדונישה.על"להאקגה:עלףד4רים גירף.גשכ שי יסירעל
 עלט%.האבקה: נשבברד)נבכה. ק7טע?4' :י עלוליםגשבברררגב?ה:

 4וד נשב שקלה. עלסך9היי ברדו44?ה. גלב הגברו. ןלץ%תכיעל
 על גשבבררךנב3ה. עיטיריאןוויס?גש4. עי"יהץ9גה:ה9?ה.
 . סרבה 3י מלשלם ייגה: איה על ונבגה. 4ךד ןשב גיורו. ויןלדיס

 א9גה: מלאלה 4ךדונב3ה. ןשג ן49עו. ןי לטרדים על . ן4ןשה וךרגשב
 נשב4ךד 4די4יסייפפו. ןל 4ררן94שה. גשב נטאםו. :ישעילגים
 עלן4)ים . ונן3ה %ד נשב ' ?שיי שי עלירים ץ9וה: עלעלה '947?ה
 גקןב4ךד 4לו. 3י :ןלףד4ים אלהאךךה ןל גשבנךדון9?ה. . חובשושי

 יל : ץבגה "לה צל ' ךנ49ה בעד נשב . נשקדו :י שמודים על .ךנבכה
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 זךו גלב נפזמי. יי 2לך4ימ ונחה. 4דד נשב ;ךקקו. כיוחבים
 על . ונבך 4רד גשב ולעלי- שי ?לקים על אשה: אלה על44ישה.
 ונכוה זךד גשב ' נקלי 4יהטיקים

 : אבכה על-"לה ..

 תלה. ככל תנועות י'נמטקל
 ןנשרפו שיתי סרב ליל * שני ולילי ובפיון זה פללך

 סשךטה רבכי * כיגוני יהני ךשיאל פית ןשלחרמיני*
 2עך' סי טליים ויק קליל יה. בייי יי: ?רףחקר

 מביתו ויצשה * 4ןלת פס14ם עביה וטפילן *נבדלת
 שיים גמסלת* ?ה פכל כשסיה והלכה הדלת*ונסגר
 מחת ןאש נמלה הצאה * ואיכלת בוערת לאש?למה
 2ם ראשון * סחוסית סשנ הגלגל זה פליי זה. בלילך:
 השהסה * ולשובכה כת רחקה לא ועיד * ומרסה שיטי ישנ
 נשתה ןנם טשיתי ך?יסה * ישה עטנה ןשת רישטי

 וקחלינות * אסלה הקר מאת השנאה 4רילהמוכה*
 פליל זה. בליל יי: ציין2זכני ותאמר * נעזבה פאשהחיזה
 'טמיל ירשי שיה לשרשך * סיאייית וסוכו "רר"יך

 יען * לשיות ונקצע שכ4 "4ם ךטי * איהר ססששריו מהעי משא וגס * צר~ז איפוני ספוני ולישה *ששטרית
 ססש כי ארעי ןה לליל זה- בי,י %: סאת סטהסךסה

 שיית בי ךריקי * ןךעית טסיש ץביז גזר2למארעית*
 ןקזמיד * פקעות פיקוע ןןה מוכן יום * ונסךעותמצרתן
 ן: אמר אשי הים זה כי קום זךנות* קיל ןסרהםדא?יכ

 וכו'. בני וילילו יככיון זהכליל
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 גבירול. מלמס. סו4 שלמה, סתרוויס כרתמי ותמום מנועות, עמל עמל שקלעל

 * בני ןצאיני טמנת לאךץ * מצאונע2ני תתן קול שומרוןה

 : יי עזבני ציון יתאמר * ארמוני נשרפו תזעקואהלי9ה
 יקם סקלי* סנךטי סקרה טהרה ט4י ולחליי*ישירי שנרך פססשילי * 413ןי "עך תשיב אה5יבה לךלא
 * נשדי שלסתי הימים ילטקצת * פרדי כי כהשין4סהעלי

 ןסייל ח9ש"ש מכיייומי * פייי אצן אכל פלאסיןיז4לת
 טהליסה דוטי * שוי ית 4שא ולסכור ולחלח 4ךיי*טת
 שנותןץ *( דןי זף לי ודי לחוק נרתי שגסי * כבכיי תבכיןטל
 ציון שןמונילתא4ר נטיפו כזעק ובמליקה * שני ארכו ולאטרכ4
 ובאלוף שעקשתי* כן אני אהלינה מבזיכה ך:שכסי
 * :כך"י יגוני כי אהלה דומי * ינךחי זט~הסעורי

 כשדים ביר אני * נרדתי ןרבות טסת שט4רךט
 ןנשרף ייך"י* לסל .עעה ושכיה * נלכדתיהעצום
 כבבר[ שסרה ילשכעיכם סססךתי* % 4שיססיסל

 זאת רכם * ןפדחי והיקל עיר לציון ןשכתינפקדתי*
 ןססעמ טרשים לקססי ער * עמדהי לא מעםלסערם
 *כהכריעי

 ךמעי* לית ~nSD סלרצייי של ועד[
 התימל : ן: כזכוי ציון נתעמר שרמיני. נילפי "זעקוהסלילה
 ן4רך שוממותכם ע84ה . ללוטם 2ל הכיל ןלעל

 לעד ןאל * שמלותם 41אה מאיר ער תחצוף ןאל *קליעם
 אכליטם* אתשסרמזנחם נא מםכלףרזם41מאתןכירעונם
 * קךמיני בימי :נשיני ישמ דו סירםןטטה4לףתם.סיטטה

 יי: מזכתי ציון תאמר ולא * יי נחם 3י ןנשףבה נאלכו
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 יירושלעם. חסטר כעיון. %ה 4י 2דו

 חומותווי.שלם: וחכמה מרסם.עיון.י.,".,
 סיגל: נשרף יקעיממימ * מקלש סרב נס9"יני זט
 קינה: נשאו ונשטום טסטד*'4סא להקשרה שסיגה עירש
 דט"ה: ןולו מולוה ןאף * :עקב שנמי קמרה ?כ4 מנ
 : פנינים חדרו שמיל גיטה י ראשם ספי ןשרוז 4ליד
 : אב "גה ולא בגים צעקי * שומע 4לא טנוה,אל לתיריס
 אזן: המה לא נאמן רוקה * במרה י2ק יחור קולן
 כמוהם: הושת השמןםשק וצבא שקים. לבשי קיש רע3
 שסכם: 4שסמף וכוסניכם * קדר יירא סשטש שךס
 ל9כחהוכלי: עלטיססשיי * ?סר94ש להראשיןצלןק9
 שתוקרעו: שור וכור כלגי * במרומים שור השמט ללהן
 כמים: נשפך שסים רם כי * מכים חלה תאומים ו4בפ
 שקא: יסי סמ_עלסמ גי סרסן* ל?4ל גקש ץ 4ר.ל
 : לטרום מלמה שחומנו כי * שתה טקיל ;העש רוםט
 : ממיס הררה כתילה גן ןל * בחורים גם קתולית סרני4
 : מסדים מות גף לנו נגרע כי * תחנה יבקש מאזנים גכס
 צגינו: יפרונו געקלבים כי לרקדה* פסד לבש קטב2
 לנו: נתן לא באשת  כיאית * שמסל רכשה הרירו למסעםט
 : :גש סגנו טלאן וכדלי ראשנו* עלם מישם  פו%
 חטאתנו: ?עיד טסק זרי נסקיל* ילא הרבן רבנוק
 ילריהן* בשלי מט94תר

 4מי
 קיוו: העלים דגים

 כלצךקותינו: שדיששח שובבים* ולבית ש4ת סינףש
 נגלף: מאור 4ם לרקתי ומאיר * גדולה קך4ה יעיון קגאט
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 דורף* שנשר יתכתנפה * אמרה נאשר ציוןתרחם
 ורומים ליריקנים ומשיב * יילה ודיש וששהמטהר
 לכהטיםלירישלסי שכסי ג 3ה-אקר לטן ננדוף* יד על 33תוברבים:

 כיזיוגני
 וקול ?לדת יי קים *ה

 שת-ציין עוד יי וקסם "9דב "ס ימואה ליהששאית לל לאמתלה 'ךרא ",ר שלקי. "לכרישים:'וד
 של* כסם יין ע קי-כסם * נ14טי : יירישלם "ידישסה

 ששין בנו-ב" וערשמה שעךן טפסרה גפיםסרבסיק
 ה'. 'ת'י "( : זחלה וחול תלה יה ימצאושמסה

 וכו' קדוש ואחה ומתתילין מעמוד לסני יעמוד וסג-ן סקרן, מעלעומד'ס

 קי'. עלינו. תתקכל. נל' מלס קרע ו~ס"כ לשחרית( ססדל כשף)תמני




