
 באב לתשעהקינית44
 חמסאזעק 9ה* עלי מעבר ד,חךישומפ4'נארברה*מנ

 ליומה* איכף ן5א ריחי סעיקס4' * שףכןקטןטה לףישי
 ואקרנן אעשה מר מספד * ואשומה אשאף אפעהכיולרה
 1ךתי ע5 ספדי שמה* יתכי שאגותי דבךי *ביהימה
 יריש: יני וקיל ן4חי"ה' לשירי יריד לששה* נ"4האשר
 פארור שניכם כל * שמסדק י"יבה משרש שכתאיף
 * חמסה לב 4ל וע5 קריסה זקן ן59 * "רסה ראשן59

 עז הוגי חשירי סלה * שוחה כיה עז %' ססעיררטץ7
 פל בראש . בכסיסה נסח וכחורי 4תילוסי .טסטסה
 * מכחה כצאן לסיבו ןטטי עוללי . כסוחה נכלליםחוצות

 רישי אלי סלקפף ללה* על ןרמעתי זאת 2לאילילה
 שכרם מילילי * צוחה ולסרים סבכי למרבית * סרסהצאן
 : יריר 9סי וקרל . ~וחיסה ושיפי יויי . ארסהוזעקי

 * כחבורה סץ9דו טיריר קפוי * יכה ועאקי 4אילרשלים

 פזורה* שה על?רת כמבבעשה*התאשנו צרה יחולהקול
 הסלעיו * י94רה ויעם "ף שהרי * הרה כתרה שי?לימו

 ואיש * וה13רא הגדול שם לקרש * וככמהרהבפרישית
 לעבוד בלי * מהזרה ביךץה לרבק * בעןךה חוקואתאחיו

 * חמארה צפירת שכים על * וגבירה גבר חמו ןלא *זרה

 * שררה ולקרוץ ראש לסלים י ןכאןה לנלוה לןרוח9ל

 * לתירה לנרלככם זכינו לא * באמירה דבריואלימי

 היפונה לאיה* עמכם והחמרה.ןנזכה כעולהנקריי9ם
 אוימה: 9הי ?קול ?שאסה. לשירי סריי * ועלומה כלהכעין



מה באב לתשעהקינות
 שיכן דין באהלה 5קכ5 וקמצים* גדולים המכימושז

 נדונים* תחלה סיף הם * רשנימוהענבים הקנים *מעונים

 * סמונים סמונים ןנהרגף * מניכם אי לקראניםןיצאי

 היו אשר ןסשבות פרשדונים* עם קעריםןנף4רכי
 רע5 טכית ע5 והפיסו * שנענים לטבלר נהמכף *רחטנים
 בחלפות נשחמ הוא * ראשונים לי שגל5"לה ומי *שנים

 ןפר להכו הם * אמונים תולע עלי ובחוריםלסיעים*
 בלריעית מןלפות * שיים מבמשפית והכלית *למנינים
 מרת קמ5 זאת זכרו * וכידונים בסרב מלתחות *וסנים
 והספירה?לוסירים * קינים ממכבות טסשף ואל *לכינים
 נפשי זאת לזכר הדדותם* נטים צל5ף אשר *:המנים
 ירייה: 4"י היל וש"'9ה' לשיחי יעיי *?נומה
 :חיד אך5 * באסרים יהתפלשי חגרי.שק חורהתלה
 ופורשי טשומוף תופשי ע5 * טסיירים מ99ר לר?שי

 עורכי * ארירים וטימ והוקצף טלמיף *מכמירים
 מ9תירימ. יטנל' ןלשל'םדהרים!מסןןס'ץפונןףקע?סף
 הרית :סרק מי * וסרים ןסמת 4סי ס94עית וקשהסי
 * נןרים יערוך ימי נזירות יסליא מי שסרים* ןנאןץיאי

 מלסיטך ?לחום ומי טורים* וחתי סעסקור ןשןדס'
 גבורים* 5941ה טעי שלסטה סלי לשארים*רשע

 נהו שקום במנוחות * זיתיים שיקש טיסיליםטכסיסם
 4פש למריכת * למסרים ישבר ןשד ואביי אויןשרים*
 4?כ * 9ירימ צל?'ויתן5א עינומ לסליו . יציריםטללים
 . אורים יגלה מי מעקים מנשר * נפלים אן מיאומרים



 באב לתשעהקינות45
 חרב שטלה טחיץ * שרים סטה השי עיגימושקראה
 צפה * סקרים סל דילה סטים טסי עד * טהרריםוחשה
 פרעוהק?עוה קלאוה * זרים שרפוה חשר תורחףץלב1ן
 חלה ס2ל ן המרורים הגדילו קכיכ'ם לסירים *לארים
 טטום סעששף לדם תקקום . ןצויים של ץדוןכשאשק
 פשע שבי עם * סעורים מץ4קת עיץים משד *סן4רים
 פץ9יף * באדירים אדיר לעזרתי קומה * ומרוריםלעונים
 וקול9חיש?יקה: שרידןשיסיןשסיקה. סךיטה*לטשא1ת

 * לסוישזרי9ה ורקץת'2ל * -ימשה סטאת' 4וי ןץתכך

 אבל %מימ:מימה: ושהיטה * ארימה ונכעה נהי 4היכיומ
 שדולי נגדל צירי 9אב ימכל סדול* חדל ההיםלב
 ילסכי ןקיד a-3T * 4דיל כהן ןשקעאל ובי וכת גזעל

שש'טה*:שסיקהסןטים:טיקה:2תנשביינפלףלשביאד31ים*
 * ענינים ל"ד "ה ייטפיי * חונים זוז לעמת זוז שסניםןסם

 * שנים לבושת שמסה שכיתי * חיגנים סשסי~ת שסרןק

 * וישישה טקציץה 'שתחי * שסים וקלקסר ויוכלאה

 עת נתקפי השמש * י"ה2ינ~מ 92ד שסיתי *ןרישידם ונשסי 9א תאני בכמלום לו שר רעהוס %טימוטיקה:ושסין
 בא %סיםלסי9ה: וי"יטה * לילה חש ןס4ה עת להר *צךירןם
 * שמם כו9ג' קמו שילדית * טימטם ונסלקהיניןגם

 * אפריקה מרי את זאת לכר * שןלם תצל4ה זאתלשסע

 לץ?נ * יסד שניסם זאה על 9-3כימף : מ"מישסייהחסייה
 ןסם * כאחד לבם מבחמץ והאדונים * אטד בןרזומם
 * הדמימה לא בכלתם בהר עד * ופסי 94ש בסרבוסים



מו נאנ לתשעהקינות
 טהרן גין * ימסה לבב בחיל קמפור ןהןץסייהס:טים:סיטה:

 שוסה* לתגרת מי55 היא גם ןס'א * נושא ןס' שטסהט'ר
 ןעושה* 14ראומר דאה כי תנשא*אוי לענד טיף יוכבדכת
 גהר אור : סוטימ:מייה מסיטה * כסילןכיטה יככו"שלזאת
 ":קים י"סיטה * י4שיטה גייסם "ד:4טה *נסדוגססשי4 וגסס4קי * ס4י'יו טחות והוי "ח היי * וספייר % טתסק

 עמיד אגי זאת נזרה * בשקה ירמיה יקונן לזאת :וריטה
 רב מאשד וכת בז ע5 * זכויה וקור ?קד וכלבכי *בוכיה
 * יטסיטה בשיחי אריר * המיטה "מים ןאהימה *אעע'טה

 : קרימה 4היוקול
 בס5 אספוד * הורש וכי הרם כי * סמקךש קיץ חרבן ע5כה

 סטקוש: נע5 סק?ש ע5 * סדש טשטש ושסהשנה
p'D.תשר"ק 
 מפני עולכם כזעופת מרן* תרשישים לאלם מתרח

 שחד: כרי שגי כין שש בלטישה *סריי
 זה גבי ע5 ד וקטיה* לטללה אשי מקלשיםשגי

 וטס'טה: טסטסק טמר'ש ננקט נעלסה*ס"ש5ו
 וסלים וטרטע סקרכה* סטית זגנ4ץ משדים אשיך

 יהוממ5מכות: עד ?טרשעימוסוי יסלכות*כדביר
 שסלי ןסיללט ססמ * שגורד קרש סוסי קקלש'ם ?שק

 : סןי נשרבט 3ף ט5 וף שקה ננקט *שרר
 8יף סמרה זלי ןס5 * 4ר %י מגססה תפטריף סיחצ

 עצר: 5א ו4מף ןס4נשיה. סכט ילל סאועי*גית



 נאנ לתשעהקינות46

 * השפלה להדרות שגזים ינבסי * אפלו שז סשטא ג'?

 49סל': לסשמגי וכעז~כין
 אדין איה 9מ4 ולעורכיסם ש5ללף* אז שלחמת שרץ

 כהנחלו: לקרשים שנער לאוצראלי*
 טסית וסכימת סססרסף ממעמר* נעו עמך'ם'דיקטים
 ששטי: לילי קךאו ~רים *מחמר

 ןהנכם לכל מימסרו כירירז* וכשרוה יכף חשתנ
 קדורות: סשז סטאייףת ושגישכורזת*
 זהר לןץ כהיךדף * כמךכ9ה ושר האימסיםטיפשה
 בא: סרובים לפן גי?ם 2ל תילש ש9ה*סןק,ע

 לס?9דק ערי סיללימ . דילר4 טית המורד ויותל
 : רד4 זב במתי על רעים כלבים * ירדולא
 י סלסכ טכ'ת נשפי קשצ4 י סם(ב וכלי סן9ף שלי לש

 : ןהכ קדי שסחו ססןרשעאת
 סלשסימ לוקת * ושכיכה והומה נקרא אשר וםי

 : איכה אחןיו וקנו פתח דבור * 9מ9ה סעךהכאשה
 סיו ובסליקה * השרוכים והיציאמ ומיאבי ןמף4י ס9

 : חשודים ךהורה שית סגרם קקי סגה לסיסים*9ם
 לא ימ5 "י'י וסי * טרללתי ךלף ט_עלה שרמי ילס

 חפארתף: כיח שהושת לגלימ תהלתו.אכה

 סידם .אין פה לכם מה ינם * מנעם ססשו שמק שןיי
 כשעם: בשטת למלף תקלסו טה *טעם



מז באב לתשעהקינות

 ועל כשחמיכם* משמרותכם על רהלןוכם ס3מ4יםן
 אירה ן9מו * אסמךדיהשים שעפת עמדומחלקותם
 : שרססים "סיר9לד

 יס429ים סירים * הולסים בשש יסלשפשים גליםס
 : מלרכים חנרף שק בדים ותמהר * ששיכיםכן9ל

 ללחייי שסלד מו"ל ןחגףק עיטי* ייקח לגיא ץ?
 ףמע'י: ס? געורים הולכיםושרים

 י סמוךא טל ן2טה:דוץל * טתסינלה ןס9ה אהבלהנ
 : אוה עשה אוראחשיף

 " מתאבל מת 9על יירי י' 9י- * גל גרויי כארי ש"מ9

 : קגל לא בלןלה בו הרוחותפקדון
 9כף ~9WD טתוך'דית ף9מ'סמ9ת'* לשיףיח'ם סרץ

אויביי
 2טש"': ןנףלמ' ג'ס' ית יומי וסמי*

 תתנ"ו. גוירת על 1"ל יסוןס לנינו גן קלונימוספלכנו

 ימרתי כל ואנכה * נוזלי סקיי שיני a~D יאשי ימו קוינבר
 איי ןטטתענו * רלי וישישי * ןעיללי סטי מללי טת *ןלילי
 עם ןעל ןש.ךטל בית רבןסךב*ןל 9כה יןכי ואללי*ואכוי
 לייךהבי'ם* ןאל9ה תךסע2'4' ןךמם 9סרכ: כייעלית

 ממותןילרים לתילות על סיביסים* לסב סלי עמיקיומה
 ץךמר * הישיים ןלטכח 4כךסים במפריהםהרכים*
 נדושים חוצות מוש 9מו * ונפכים ספיךים מ49י4יםןצם

 וע5 וסרטי ג'ת ע5 * םףריפסאחךאולמומלמךבהשלטים*
 ןטנטיה*- ןטילילה ~nVD עטי ןכעשד יסרב: פיו גי הןם



 באב לתשעהקינותז4

 ימומכ וקךה טיז * למקטרגה אקיא 2לק .לבנרןלמ?י
 ראיתיה * סמרה זלי ש5 זכוך טגיטה כבודהחמלה*
 2סטשטק ןהפק?א סהיךה * ןאמ?ה שכוצהקרוצה
 וסלס'ד תעה סי * 5ס4?ה זאת וקיננף ענו *וסט4דה
 טיתוירט5הל ע5 * סיב יושכ סטין סטקום ף5א *וסליקתה

 ואקונן לסלקיה* דמע מלם לזלו ועפעפיעפבטינפלוטחרב:
 מרגוע גיזם כו טקמונה בשני * ייה ש אש מרוניטרע5
 נחסרי מךמ * 5ססעקךה נחלפו לךגועי ערנותי *הקךה
 * ימק"א ףייימו נישם יהד 9טקפף * חךרה וישישילטד

 וגוני י?סי : תשרה קלסם 392ע' נכמנינעלסי *לסרסרה רציי עשי כ" נגרי שביה* ידו מלמסד שם וחודע5
 כזכךה* סים מךיןתם סקךש קפלות טסיקךה* ןל5נןעס'

 י%9שהרה* ןאומץךץ . יקהומה מחיש" וךטן'שא ו 5קד-
 ושלשה קילרים ומורא. סקעסד שם קדשו8עטךם
 הל5 טקריטת סשלישי ולחדש * למקהה ןיובתיש

 אהילה * קשורה בטףטה נסעם השקימולשוררה*
 ראשם ע5 מתר כ5ו5י * לסקרה ןל5 בבכי42סם
 * מנלא שם יחיד נטשם51 כשייכף לסס2?רה*ט4רישץ ט~שרימק5י י(ך(רילה* א ט 9 ס4 קס5 טד'ך' נע5לעפךה:

 סקךשי ש2' ע5 * טוה ?נפים אןעק שכרועלץ,ם~עקת
 יסךךש' סק?ש' סךבותיעמ וע5 י ןרןלהומשטםזס'ום
 * ומארה 5?הכון נומף טשלישי סשלהמי בחדש *סתיררה

 לה עסה * סןרה או כן כמו עינתה וכים *לססטירה שכרתי לת מסן ביום * וצךה לימן מהפך אשרסחדש



מח באב לתשעהקינתי
 1הדררשה ונרתקה חקה עם * מד-ורה לסקוםלירום
 נא שימו באורה: כמו בקישון ?שציה ל5מךיה *ןח5קרה
 ףיישסמ שקלה ג' לויה* סי ססשי לכרועל

 מאילם אלמיני בית טווסה ילסכנעשרה*לסמאגל
 ןאץ * ותס"עךה שסר משד להיסיף אין וגי *ןסכקןה
 "עוקרה* להת' סים גן מסת * לטאה זולתילסקרים
 שורה ןאגססי * טרה בנפש ןיבכה ןא'ל'להוקשירה
 בחרב: נפלו בי ח עם ןעי ןשרטל שית על %כ* ועדמכמר

 יאחיא נעימות* נוסם ןלטי כשיח אגי טיולעל
 ךןש * הומות ןי*הולם אלי סףקמ5ת* ןאללמקשתת
 יסחןרימ סרב כששל מחיץ * לרמית לססאוכ'סיאוב
 * 21רומ5ת ירוטים מושלים מרב מללי ףללי *טימנת

 שיבה איש עם ימק * ןלןסמית 4ךץ ל"ת גניחהשלמם
 * סלמות ומרבים מוני במו מתעתעים * ועלמותצלס'ם

 שיךז'ר ןיוש !בוא * מות כועד חמי שר אמרוחיילמימי
 ןתתאפק תחשה * איפות ש"א שמיף סי יה ףסידיעמית*
 אל"יכמ "ם סלעיני א4 בחמור חמות* סס13רןלא
 זנינל בחרב: וטלו גי יי עם ועל ןשראל שית על עןכ*הוא
 לקיל 1ענכי סשורר* לטלל נהפף כי a~m יייהעיני
 * לסףעירר טחזיק ןטין לי מי!מד * מלססנולקררבוסים

 אסלגיךטטגיסציסצורי* י?44הוס2רסמ3?ר*סטה
 סטבור טג'?י קל סלה ומפרר* ז"ר כצמיתישכר
 יטזור רייק * יףז?ר מתעיל באין חנושה סומי *וסחרר



 באב להשעהקינית48
 דמדמי י9כי אסרר* 9גי שעי שסרסי כן על * לזורראין
 : בחרב נפלו יי יי _DW ו2ל !שראל צית על * לצרב לחזיעל

 למקציר. א"ב.ע"ת
 עצמות ןנם * טבירז קכרי 2ר[ ירמיהו בהלוך 8זכבז

 ובתקונם *לו בניכלם שוככות* אתם מהחביבות*
 כלם נעו : סלאוכית ס"ןץ אבות זכות ואיה *בחרבות
 פכי ב סחנוגים בקיל רוככו * בנים ספרון by *בקינים
 נרירז לסם תכרתי הבמסת ןאיה * מעוביכםעטיכן

 ולא פחדו ילא בתקף* כבודי ימירו ~םראשובים:
 ואיד * שהו ולא * נהו נלא סלם עיני יאעלים *רהף

 בעבורם* המון אב זעק הוא: לא המיית 2לטסטסק
 * סכורם בחינות 1?ר נפיתי חנם * ום אל פגיוחנן

 אכרם: תירא אל סירסת ן18ה שלרם* סו'ת'ןקן

 בארות* ליצב (צו נאית* כעבודות לבלרות**עי
 רק 1?ך. בפור[ על ושתאפק נאיך נשברורז*בארת

 בי לשיא שחק* שטן סגי 'צסק* 4מ 5"סדירא:
 הבמסת ו8י..ה * היסק נשמק ~ריי והן * הוחקלכח

 סר ןפמאו * לירמיה 9רו אתחרצסק: אקיםכאח-בריתי
 ןטיף מנשיה* לי עולה געלה* נשיא נלאיתיסמיקה*
 כסיין דמעים * לסלף ילד סח : זכריה טךרינתטסשסק
 בסלף* מני גזו איף בעלף* שפפחתי שללייולף*
 רשה פץ אלף: כטה בדמים רשעם ירי ססרעוטיך
 סרטן* למיקי אשי באו ון2ר9ן* 989י תפושיאטז*
 בכי קיי : שלטן לא כי הכמחת יאיה * זטד כלא 3~וואיך



מם באב לתשעהקינות
 * בניה על מבכה ץחיתה מסל * ל99ס עי 9תו9שת *לטה

 שזבו : !ךיס בשמי מקיננת בלהה * פניה ט9הולשה
 : כגיסם *לות קשיכב חךן' * יטעו9ם שקלהילס"י * משאלותיכם כל אמלא מלא * למנ4התכםתמימים

 צעקו אראלם סן כתרצה* !9ה סמק כמלאת אז:דק הקליר. ויסדו א"ב.ע"ק
 תאר ןפת אשה * כיצא מארמון חלקיהו כן :חוצה
 אם ואדם* אל"ימ ןשמ עלרף גטףן' 9צא:טללת
 שד לא הן : לכףם 9סלטסים גרטמף ססרף *ודם שלשי !"3ף רמות טרם* לבט אי את לשדיםשד
 והן !נסת: ושובה הךיתי ןרטה * פמת גלם ולאאני

 וששים עשר ןלש2ים יאחד* לשגעים אגילשלש
 שבות משלשה ו9ן סלה* טפרים סטסד ץקולסד:

 רבוא וששים יה* שבסי והן "שי שנים חקשלישיה:
 געשי בקשישי קעמ' !ה: סגסהר' סאסדכשבעיים
 יץ4 לסי !שה הש94ה: 9ל-וף הימף יען *תשובה
 כי : השוגבה כת עור תקרא ןלא * כמוכהןלעעמיס
 9נך גינו שללי סן ארים* טה וקולי לשטחטרף
 וכהני וירי מלכי 4לו מגרים* וךטם נביאי לקוצרים:

 ברח מאז דודי * נדר געשי מקרשן מלון :בקולרים
 איכה "ם יורתי * שוי טרחי געל אהלי DW_3~ידד:
 לאלהיף שח * ירמיה ל*סיא סטשה 9חה 9רך:!י9ה
 * 1"ה ןיאסר אל יעסה עד : 1גךק קשה סגתסעד

 טלא קונו* לפט תרה פלל כשביה: טסךבומילוי
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 * כס שסקלה סה*לטכ צעק בנו: על פיב חוםרחמים

 למה ךךק:ה לף קום ט'נו: טנ שסילסל לכן אייונם
 שוטג : סשה טת טרפי 4רכ ןטכי יי * לח9שאקטה ימאי רועים ומשה: ושהרז לסכות קרא לד *סהשה
 תנו כלביא: נוהם מכפלה על ס9סיא* דרימ:ףספק
 בשכי: יף9ם 9גי9ם טעו ה"כי* הבית סקסי,קול
 ברירז: קרותי זכורז %ה ברית* "9רו פאדם"בם
 שסכם מלשני* ס'א משה שני* לקם 9nb~viSה

 : לסשיד ניט ךרירים שי על * משד 9טי מבליסקרש
 : מ"י קא שי עין ?ךסם * ימשד מזמך 9סטז?שיגם

 א"ב.ע"ס

 . ס9ל שהלת * לטיל נהפץ 1כ13יי * הכל היסמיני סיףכמ
 ערו 9עייומ99יש9ה* יטיץי9סם:שגיעליעלקנל*

 : אנחם ש9הי~א'ו ועטלף ועגונה*יותר ש9היח9גי"גומהעלי

 * 9יוז סק9רכל ש9הז. 9מש9ה שרון* וגסני * סרון*כר

 אהל'9ה* ורבת . נשבה ועררי . חך9ה דירתי : אנחםזאיר
 חריטל על * מטעכן אריה השל : אנחם "יו * ישבהבדר

 יהרג : אנתם זאיך * ונם6 מזנקתו * ס39ו נסקלה יוס9ש'כי
 * במנים( )פרחי * נמנים באיי * שמנים משוחי *ממינים

 בעזרת * ורקזאייא באווי זנבם : אנחם זאיו * שמיגיםחלסים
 : אנחם "יו * הסיא 3הן מם על * פמילביא אריוף *סמלביא

 סוסרימ ובתי * סשואוה מלאה עיר למשואות*%ש
 מדי* כ!סה אנחם: יא'י סאות* מאך3ע יומרומסוות*
 אנחם: זאיד * סך' 9קךעי * 9טחסמי ו9"לה * סמורילטכד



נ באב לתשעהקינות
 :שיש * לשגק טסי סטה . ספק ניי גגי למגק*!ץ4ה
 קיש ש:ר[ ילישיר[. 9קעירק אנחם: יאיר ויגק.עדלר[

 אנחם: 1ח7 לעשית. בתה ףרישית. בשצףךאשיה*

 * סלק לרכם שתיו וחילק. סלק 9גי לסיק*לרה

 עדושתאדים* 3מרדהאדדמי 1איראנחם:בלשמאלדילק.
 עם בלגדו : אנהם 1א'ד . וידים גם ל"גד * זרעוןוטעה
 ולסףריבאךמין* * למשביתאמין מייכועמין.אדמון*

 * גמרי וף9לגף חגרי. נעףרי כל-טג?-י. סלה אנחם:איר

 למספר . נכטשילהדגים  עיסוק : אנחם 1א'ר *לעיןסל-עיקרי
 : אנחם יאיר * והפרגים וחליף * עירניים כאל *ההרונים

 kphh בידםפלצו
 מהל * מערב ףטם * וזקערב גסןרח *

 * מצרות מזו זו * ערית ןל צרית : אנחם יאיו * ובועם

 משרן : אנחם 1א7 * קצרית נלא ארכיה * ובצוריתגדילית
 ןראריכו גנחנותכם* וטקסי חגיסמ* וסגיייגשם*
 שיהיתי* ?עצומית * אגחדמי רבית : אנחם יאיד *לטעגימם

 שמעף : אנחם יאיו * עתי עד :י ואסה * נחמיהיריו
 חגי * וקיטסם שקטכם . כשטסם סרפוני *שלטסכם
 * פה כזה-לכם * אפיא ךזקורזכננם אנחם: יאיומנ9%סם*

 ועשובירוככם אנחם: יאיו . לךפוא עוד ואין * אפוחרה
 גןא ?שקיף עד הבעל. עיברי הינוני . מעלנשארו
 * אפחם ואז * ויעל שאול מרריי *סטעל

Qffuלס'כ. על מסיים תרוו וכל הקטן, קלוניסוס תתומ ונסוף א"ב 

 * אקךר יריתי נפשי מר בבכיאמרר* שעומני אם-"יל

 סיע . ?גיגר עלי י14ר בבכי לעורר: קעתידים לועעןעם
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 "דם טל * לף פונת מיג' טל * ?מגד המטיסי2טי
 ספדם סרס כעלייות* סקירת כלסנה יעי סיגך:3ת
 אל ומי סיתת: סרקה גרוסה שסה לסית*ןסשץ
 ?יית "ליף סי גקשצ4* 2ת ליטימ מן יקרא: ש9ר2ל ש9י שי * שרה חאקי קל סריסי * סגשטרה פלשהתתני
 השלף ףסעעצ4: סיד הערימי 2יף 2ל כחיצי*שרית
 לסקריי מף9ל לסעוי*טמר' טש?י ימותסומות

 יטט4'ו
 ישרטל שם יזכר נלא מפי ונכחירם לכ4 טמרו *לרשד
 וקילנ4 טם לסל לי ' ?קרט'י בגי השמיעו זאת :עוד
 טז חללי קףטיי: חקדיש ?בח י סדין למעטיי*נעריץ
 משכות * ואיכי צרי קשות ופרזני * מוכי והרגיהרבו
 שם טטן"י שסומם ס4ף יטףך': נית משימיסטלה

 מזב של-4מה * וסיף ולמ סבורי משמידילף"ממף*
 בנות ונדגים* שילקים ה4סל4 לטכח 'חד וסמף: ך=הר.

 עתרך מהלב 4מ4לי * .2דדימ ונדי משקצותמהמכית
 השלים ולריבם לוב"* רהסיי סיב כסשמשריכם:
 נשסים ל"מל!מ טיכס: לעיי ססיז * ליבט?ירים
 נסלףקים לשמח זחקריש4ם . ןגישס'ם ג"סטים"4ני

 ילא ושמע מ4 : טיסים עללי "ך?ם 4ש'ם *לטוסים
 שזאת רשה מי * שסע ןסשבק?אטת גשסמ סשן *ירשע
 ידעיה: יטמה 2~ז * ומהדה סשסעה ימא9לתשששה 3חר" * :המה 3ת ותולת סאה טת 9י! : שסעס'

n@3Dלירח סיליסה רשה . יימה ישתסה סטם 
 ספנות "לצ4 שספה: עיים טם ?"רסה*אריסה



נא כאב לתשעהקינות
 * ?ששין ?צרת לקדם חרכ לאבחת * ?ארישות3ניסףת

 ?9סי סטי פשה : סשסרת לסלן 9לע עסיס ע5ימם
 ססנלל והוא * ולהפילה לרקור סריו על 42מ1 *ויללה
 בסקריכם פוריה דיעה צרעה המסלה: לתוך3דם
 טילש מסג"מ * ס929יס קללה ום מן?ק יסמיר *4;ש'ס
 מחמד * ?שחרג !שבר שוד !נור מי קורומ'שטיס:
 : הרג הרגיו כהרג אם * מלהרג ל?ם 9גיסרעיני
 נקעא בטסתו * ושכר פיצית ואחזתני נבהלורעיתי
 אתקער: לירקכם יבא הכדף זה כי * וסבר תחוה כףהכתוב
 * סיעי מפסד השלים למנח נפשי * 48ל1 ככל נסלאשלם

 עניניו* תכן יצא 5יי תמי 5ו: עיתה לא קבלההם
 מט5ה'ם לירטי מףב רסוק * רריי וישר 4רק אייידעתי
 סשלימ4נוסם יאגטמיז קדשי שלסקיי: ולאו4שר

 * כשידה ונקטי נסטר שלא ל%מ סיב ספן *לשעלה

 * וסלסלה ומר ליי ?סרי לשת : ??א 5א ן4הבים

 : עילה 9ני לפגי כנפול * להשפילה ונכ9עו רעצו גר.~בטשי
 ום סקסת להושיע* 'וס5 5א יגביר מרלה סמייעד

 * תודמנ ל2?'נו94ריף
 שמורע טל יי גוזמות טים

 קרון היא נקמה עת * שעני סטת גקטתי נקוםהופיע:
 פרע* תוכף דדי צא ונלור ג יי: וגקם קנוא ט5 *ד?'
 נרע: רשע 7רו2 שבי חיבתחרע* "סר נתובשובר
 סכיכ טש חוסת * ךזקלה ?קששה טש זסשיקמשרום
 סגעלה: שת סשכעי ישלם שלם . דלה יבאשומירה
 ?י * וסכלם יסרה מטיק אויבי שלם* 9א ומונית4כע5
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 ישעל סף תצמנה שינאיף ישלם: שלם יי למלותאל

 לא נאה אם * ינקם נקט :דו החרק המרה *ס24קכם
 יעלית ?ךיף . מלסטה אש כקראט כן העל :ההנקם
 לשמף כ"א : המה יבעל יי נקם * לי,4ק9הובךם
 * אריאל ולהרבות השפוף 2בדיף ילרם * האל.עבהרף

 39ייות* לטסת טסת רסי סטי : ושראל שגי נקטת?קם
 מלא במים ע-ין היתי ךטרפירף ?ן.דיף על 4צסםוץ

 גאלתי תחיש כל-סתלטה* 4ה נשיא נלאיתידויית:
 כטה: גאולי ושנת כלבי 4קם יום שי סשרטהיימסר

 5ס"כ. עbttc 5 חרוז כל ט"יעת מלנד תנועות, ס' ס'נטמק5
 חזק. יעקב בר מנחם חתום סתרוויסוכרעשי

 דשם סהוףףי ללאים תשל4ף* שסקים שמדם, יעוני1
 שכתף * נעים המה מוכ 6ה : שכית כי אף * יכלכליףלא
 לסנות לסוף עם היה יען י Qg~sas בכיסי . רעיםקם

 * נשליף סם שי * יעטף קראית להכסף ואורסאת:

 ועמים . באו aui! שירים : סשית על ?קרא שסף שישירע
 וכנוריעלסשטז: יייאו. למען ואיתתייירא4*דשרא4.
 שסגי הישד, צר הנרה * קסטה 94לסני עצמיי וילע"י
 הביאירה הן אוצר ומשי סשדרק: את ונתץשוארו.
 טת-סטין: 4סנ4 הכקן וצוה * סרסיסן סלאי *?סיסל"(ן
 ככה צלרנnWY 4 9ה 2ל . שיכה לא סמה טרקהמדהי
 * רתקךשו ישם * נישו כהני לקום ילודן: סימהלירץ

 קול בת נםבוןלףשית: רגשי* גפם המוןף(מכ2תרמסו*
* תתמהו סה * ע21השיא V d g :  וכלנע חכאסם ס9לסקיטה 



נב נאנ לתשעהקינות
 * רסיס* שיכן * 59א עולם רמיצת : כשדת לינריה

 4ען : סשךת אל :בוא bb ופסס עור * 5ו צרהףמעשו
 מהלעות, יהנה * סמקוש ךלל מ4אי?כמףעית*סקסים,
 ן?לחססב"י4 ב"ינ לנו וסעשת*א9ת לשוה:קדישגמז

 יתעלה * סנ9סח 99קיי סוית: טת וסטא *וסטאתי:שת
 ממסת לתרומה* וללה לחדשיו* מבכר שסה*52
 * שדיש" משד סמור * החרכה עיר תמול סשךת:טיסן

 הנית: דניר 4ל * וה שחד ליכוד * סובסח חשהומת
 סהרורי וליק אליל * טליי טשיסף' יעשה וקעכיורה

 ובישוב מעוני* כיח קאש סבת: פייסי אנכיותקףא
 סטות: ט5 שא ת תכיי נסנה * לעיוני ונקוצי *לטועי

 א"ב.ע"ס
 טסיהם: שאסי לטי* ע5 ו4ליהי מקדשי* תייקי אשלב

 הירועע: ?צאני * *יזש?יףק לט72 * 41שעץ4הקיגיכם
 ממסיים: בצאת' דגשה* 5א שיי * משה ף2יראז

 :  מירוש5ם בצאתי * נקלעה והי ונהה * כמכוירהווקונן

 : ממצי'ם בצאת' * סזןז ונטכן * חסכונןהירצי

 ס'יישים: מאת' * שעשגיק 4לי * שסכה חלבסטרנ

 ממציים: בצאת' * המי ןכחוטה י סמו :םשלי

 מירושה:בצאתי צמו* ראשי ועל * וכמפוזדונים

 ממצרים: בצאהי מיכל* :זוב וצור שכוים*דנן

 : מ'י,שלם בצאתי * המךים ומןם * ותמרוריםשבה

 : ממצי'ם בצאתי * ה?כ הר מניבא * והנ"נששם

 מיי,שים: בצאת' * ש9ל נקרות על אש5* אל"וקא
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 : ממציים בצאתי * לטש אוכלת פטש * ת ככורומראה

 : מירושלםבצאתי * ~מושה לטבח * ר(מהשהוןב

 : ממצריםבצאתי * יכקפושסה ןשטד י וסוסה4ך'

 : מירושלםבצאתי * לתבתה שצאן ' לקנסה טלשלרן

 ממצרים:בצאתי ד4שדרזויז* ך13ד83רזיכמ רשברזיץ*דקנים

 דאכר(קענית
 : מירושלםבצאתי * האהבל וררוף *

 ממצרים:בצאתי ר2לימ* לטריקה אהלים*מרבו

 מירושלם:בצאתי ערלים* ומחניה ושכמאלים*טהלי

 : ממצריםבצאתי * שוקמה ךמרץ * ושממהיוסל

 : מירושלםבצאתי * לכריתות וכרות * לעמיתותסכור

 : ממצייםבצאתי * ~ויון ואבגי * ןארון 4תט13

 : מיי,שיםבצאתי * שכשלע 'שעלי * שבילען4*ווגי

 ממצרים:בצאתי וסבים* ולרשעים ג4וך4"141נים*לרדום

 מירושלם:בצאתי * וקינים ומוערים * ומיניםנוגשים
 : ממצריםבצאתי * ינגינו ומוהרן * דרענוס"ה

 : מירושלם בצאתי *ואדרשנוסקימר*גנוכרנאצרמפטר

 ; ממצייםבצאהי * שטה ןך מלסטה*טי

 : מירושלםבצאתי * 4שינ3ו יהנה * סטנהדסק

 : ממצריםבצאתי * קושת הךי * 9,ת%י

 : מירושלםבצאתי * ס-וככות רעלי * גטכתסטה
 ממצרים: בצאתי ניתוחים: ואשי וזכאים*עולייך

 : מיי~שים בצאת' * כעיקרים גין בני * נשדהרימבחשות

 ממצרים: בצאתי נקפעות* לכבוד מנפעית*טהרי
 * יתרועעיריקות

. r r  : מירושלם בצאתי * יבעית 



גג כאב לתשעהקינות
 :- ממצריםבצאתי * ויסב וססש5 * ר21טכעק

 : מירושלםבצאתי * ימן.י כטטם * רו4ז.יךשלד

 : ממצרים בצאתי * נראה ן וכנוד * ונביאהקדשה
 : מירושלםבצאתי * סמימאה ןי'ס * ומיטה ג4,4לה-

 : ממצי? בצאת' * ס"רטה ןחציצרית * ויוקעהרנה

 : מ'י,שלםבצאת' * סל5 ונאקים * עוליזעקת

 ; ממצי'ם בצאת' * יהם?ה ו9לי5 * י9נירהילבון

 מייישים:בצאתי 'סעסה* 5994 ותוססה*טליי
 : שמצרים בצאתי * קעכוךה וסדר * ותעורהתירה

 5ויוש5םנ לשיני * ואנחה 2מן ו4ם * ישמחהששין
 חזק. ברוך תתוס זנם-ף א"בע"ס

אטה: 4504* כס-יומי שי45י ט94עוכףלנ

 לני: ס:ה 9הא1יי ש5י* אלכי וס5 54י* יין9גי
 ינ,: היה מהאף שיליקדרית* 3מייגישרימןשרית* יאויה ' גזרות טף קיום * ולגרותכות
 שכתרת*ילין

 כנכי
אויה: ישישת*

.
 : לנ: היה מהא:' * ות ג4ך. לטרלל * תסכלת עמרת

אויה: דק*ייז* ולדלי מכלית* עיררריי

 ינ,: היה מהאני גטס*ת* ולשכות סלילות*ארחות
 :אצה * קליי סמן סעי * 94סלייסיקל

 : ינ, היה מהא"י * שזליי ע5 '9עי5 * וכליי ומלסדןע5

 :אייה * .עקריכם סגי ביר * סעפ4דיכםמן

 לנו: היה מהאף * ונכ42דייככם ר4יכ2ם * ר91דיכםןסקף

אייה: 4מדוחית* 5סשואהע ולגחות*ן9סים



 נאכ לתשעהקינות68
 יט' היה 0ה*י מי4חירץ* למן סווחא*לנור
אויה: * מלהינ לסרב וספיג*סר(

 : 'נ, היה מהאי * ימלג 4י"ם * למסוגיהד

 .אףה * לערריכם 49י * קקמריכ(יל"ים

 : לנו היה טהאוי * ססי?'ם ננ4סין * מדוריםהשבעות

 :אויה * נהפכרץ 4שיכהץ . וכריככןומי

 לנו: היה מהאוי מר99רה* ומנחרז ופרכרז*שפן

אויה: ו"'נ5. כ5 חסעיף שבו* עםשיור

 : לנו היה מהאוי . סיכונו לקח * שיבו עכבכץ4ר

 * סקסיזםלסם

 ק44*יו.
 :אויה * קיויים לעליי

 לנו: היה מהאוי נתוקיכם* למרמם רמוניכם*ומירי
 :אויה ' 42לרה אלה * סלתה9נורוק

 : ינו היה מהאף * ווילה למיליה * דורכיי-קמנוגרק4יץ

אויה: לבשת* לעונדיכם לחשת* יםנ5י

 ינו: ה'ה מהא,' סרסשת* וחלות הרשת*ומעשה
 :אמה . 2בה"סיכם 9בף * וך9סיכם9ליזירץ

 ינו: ה'ה מהא,' * נשלכיכם לנשרץ וחקין.ובעז
 :אויה . סרק שן א"נ * ומן?ק הוסטהעל

 : ים היה מהאף . השרק חרבו וטת . נצק כוו גםמבי

אויה: קגררים. שירעה * וי4ייכםששששים

 : לנו היה מהאוי . נסטרים טכה . יאפייםמלישים

T~Sאמה * קסופהץ יטי9וק . יטפיס רן: 

 לנו: היה מהאוי כץסליפות* ובית כצפתן*לשכתן

 :אויה * ההרה וקרקר * .ערה ק4ןקיר



נד נאכ לתשעהקינות

 לגי: ה'ה טה אג' כקטלה* ךשרפ4 כזטודקיטרקי

 איה: * ט5-יי טביייכם * משסרוחירומשי

 לנו: היה מה א'1 משי"ג* שע4 בעי העשרות*יוצרי

 אי": ~רשעם* לז4שכי דביים* שהשעי

 לנו; היה מה אזי יטב4כים* וסתם סור4ייכםילקחי

אויה: ס?נ4איכבם* לשיכם סקריכם*תאיכם

 : לנו היה מהאיי אופנאים* לוליום מסלאים*טסו

אייה: נרהריכם* שובות * רוומריכם?דיכם
 ים: היה מה אף סקמירים* וכ-הנים ססשוררים*לודמ
 שיה: ושלחים* לחציכם ופרחיכם*רובים

 לנו: היה טהאזי %לחיכם* ציבת ומסיחיכם*ובורית

 :אז'ה . לק4 כי בשיאכם * !קקיומפסחות

 לנ:: היה מהאוי * סמקו ושפדכם 4מק4*טןץ

 :אויה * לפסקים מני * ובזהביםשפיז

 לנז: היה סהאזי ירמקימם* ושלץ 4ל?קיכם*ידני

אייה: נשבה* מהור ךציץ * בכה חובוסי
 : לנו היה מהשי * ד,יאקה בית נשטסת * חקה קערבגר

 :אףה * סלה מי טני ןל * עדי?ר( בביודים

 לנו: היה מהאף * נהנות בידכם כהנה* בגדיפטר
ז 2זי 2ןז .9.2ז** ז *  

 :אום * וכפדדז נישרון * 9?יךרהקסדת

 לנ4: טתה קסדה עז ;פורת* תזקכץ mts*חשן
1

 מכיר. ברבי ר"לוב מנחם אנכי תחוס יכסיף א"בע"כ
 לי:אלה * אגרר אנינות אעורר* טטללך

 *: ש1* סלר* ךדכי צורר* טורמת חסרי*טקסי

- -



 נאכ לתשעהקינות54
 לי:אויה סרך* ןלכי לרך*כלנרץ
 לי:אללי חרך* ןעידו נסשרך* יסרף*ררך
 לי: אויה * מחדשי חלימו * מבאישי)(ק11כ8
 לי: אללי * קרישי יול7ל4 * ממקישי ססל4 * קרשי בזיכתם
 : ליאויה : כ43 למחזור בי"א ת"נ"4 שנתזסן

 : לי אללי * נמני כארבה * 438 מקומם * זינושלא
 : ליאויה * סקש4 וקלי * n~Rsטעות

 : לי אללי * יאותיעקש4 * הקישי יאותות *?טסכ(קשקשי
 לי: אויה חמסי* ונפשות מאסו*כשר

 D1hd~ צמעי בושמו* כהני noas*לסי
 לי: אללי *

 ": אויה * ךמים באפם * מהדמים סףכטמא
 : לי אללי * שיממים סיו * מומים בלי * תמ"יםיכלת
 : לי אויה * ללכלר עיים * ןסשלףמחיב

 חיל 'רב * למלקעובדי
 מלי

 לי: אויה תמימה* תורה 2ל 4"ר'9ה*ירשה לי: אללי * בסלד ןרד4 *
 יי: אייי * לם.סריסה 4ם * קריסה שקישו * רמה בידצר
 יי: אייה * תושית וסס' * שגיית שטיקיל

 לי:אללי ראיות* ובמי נקיות* בהניסןיה9ניות*
 לי: אויה ןכלית* חתניכם כעויינת*שלמיכם
 לי: 4" קהלית* השהוי ובתולות* כחויהם יבלילות*תורית
 : לי אויה * ככחד דמם נעופף * יחד גםטסים
 לי:שיה וגטי* נשר אי*קיאי לי 4לי להאהד. המיחד.לםנח שם בסחדיךאת טחיהםכן

 לי ךמףפר.4יי ששל ואיה חצץןאפר. לא י שטה טריסר



נה כאב לתשעהקינות
 : ל' אייה ' ?ז גוי *לה סטי* זאתלכקןסה

 : לי אללי * ןלשז גלל פו * נ-ולז עם וושמף * הועזשכשסיד
 ל': או'ה ילעשר* ולעקור רק 2מר*נקש

 "ןי לפקר. ל4ךם לןקריןלא ארמי טך9יס'שקר;ינם9קי
 לי: אויה 9גיאגכריח* לוליהרתירשארית* * וכשריתסקלם
 מהכרית* רמטם עברית* ידירת * קערורית3שר
 ןסי?ף * ולרססה לשונ דירש כטין : וטמוית תקיהך2ש

 ' לססקוטטה * וקוטה עירי שסןטה: שוכן *לרוסקה

 : ליקוטה על קמהושכסה
 "מר' עלים לסוס וככי"י יהודה, מתלו;יס כלקטיתחוס

 סספללי. מלוי ~shlu גל יסודם ל' סו* קסטלי."ירדה

 גכ"ש סרם יי 9שלסי * ?ינן יקיימ סקכךתי טקטי (וםלה
 סאב פא עד "ךטה כשתהו נל.א * יי מקדש אלמבא
 פבת וירב * וכריה ס*סיא הקמום ערי שקם ולא *מוני
 באךבט9סים* עד ומיער הרלף היק תאגהןאניה:ןהקןה
 לכעבור וישאל * ריסחים דמים ומצא ץ מחדש טלובא
 מך9ן דם הוא 4ק 3י ענוהו ו * הזובחים לכונים4ק

 ?ם * מחים אילימ4רם ןרם פרים פרם וינפה *סולחים
 נילקה: ענשה :הורה גגת נהב * היה טה לתקר רב וכחזבחו
 סרקי ייקש 4ךש* כים ועודו עט-קם לא זאירי99ל
~ses_ססם לא על ס"ל"עם "יש רם היא כי . יקרש 
 נפגשי: סאונה :הויה יכת 5?ב * ןכרייה ס*כיא יםושקיש עדי אשקיט לא 3י * :ה סרית נהוציאום ס3ה4יכםלי טעמי * נרךש הנה קמו נם נבמראךן ויאיר .שיש



 באב לתשעהקינהע66
 רעד * ל[רב41שדת וכחוריכם * לנשדדת ןשישיכ[יקר
 1ההי * גסיא ליכד שהם ואיז האירק* ץ שהגיליסח
 * רלאית אבית ועיני נשחמיכם והבגים * ואיתלמימת

 לנמשי נקומר * באות אהריסם גם לטבחנאמיתם
 41הה: תכניה :הורה ?כת נ"ב * פעה וורד חמאתףזה

 סיגיסם עולה נדם * שרים יונקי עם נשים ~רוגהדמיף
 לששם* לבו 4נ?רטדן נשא אשר ער * מצרים יאורפרם
 ית עושה אתה הכלה * ירושים בננות די האיןיאמר
 41משץ: "4נ:ה והיעה ?ית גבב * השוךשנירית

 ?ה וא קוהי וסקי. ~4ל'ך' למז. 5א שררתל. נר"מס. תחוס שלמה מכרס oct תנושב, סם cr ע"ממקולס
 * כלסונטיך ופצי קינה, שמים 52 ש"י * 1748סשהיתי

 שףסה?4ל * טקל4יצ עיר ונעיון נאויתי צר סא טיסהתסיר: אליי שאי סס?ך' חףנ 52 מפךך, סרבן על ץ' ל29ימקקי
 שומרי כהגים, מיאק בכלאם * דקןכת עיי אדמתנדים,

 . סטלאסת זןנף ולא ?9רי' משסרוסם הגל *טט%ך?ת
 זרל כל יבא * סטס4סת וסיסי ~aD, שטד חשר2ד

 גדיל[, כהן 4,שר מקוכ[ לפרכתה. מבית'ףטסא,
 * שקיסז ?סייגי מעפיך, והחרייף ' ללסת שכםירא

 יייך: טוי יאי סש?ףי חיב על . משוף סרנן על ,ה 85ניוזזקי
 ועקרן תזעק נשתועת* מרחיק ציון, בת ?ללחקול

 שתיתי, כום כי נמהה וליפעת* בכי תבעהחשבון,
 מלתעת* סדורי קרעת שני טסלוי קסטת*וטעמי
 מה המרשעות* 4דוכ[ יכר[ סשדידהי 4?ל?ר[



נו באב לתשעהקינות

 גלרה, עמך רב על * נורערה ומש(אתף עיין'תתאשגי
 כשלסוך* לקאה ציסטה. ?ןסף על רעת* ספליעטך
 ששנף: טליי שטי סטוץ חוב על . סטוף סרכן עי ::' לשלתשתי
 נפלתיקמתין כי * נשברקרני כי על אחבהי, השמחיאל

 ממך' וינאלני * פזרני אשר שיי יאמפני, הנה *והפזרני
 : ששי(סרגי "למי ונחקגה ?ינמם * מכרני אשרצורי

 תקטל. סתכינ יצתי ויקיט

 שמואל בר יהודה ר' סו, ככי"י עלים כתוכ כ, קסטלין, יהודהיר'
 .רק ויתך ותנועס ויתר תנועות ל כמנקל סקולם וסי, מספרדי.הלוי

 הציונים. כל D'StpC וכן כתנועס, מיתד מוטל תלו,כל נסוי

 שלימך רורשי * אסירור לששם תיטלי סלא עיוןלי
 שלרכם וגיסן ימספרו ימןרח סיס :עברוף: יטרומם
 טמאך 4סלר ישיים ססיזקייד: שיי וקריברחוק
 : הרריף על לרדתם ונכמף מרמון כמל דשאיונותן
 שבוסך שיכת אקלום גערו כצפים אגי ענוגיךלצ'כית
 narP סאה אל וליגי "ל לכער לסי : לשיעי סנוראבי

 לך שסנה השכינה שם מהיריף: ןכל-אגריולמחניף
 י שכיד שמרוך: שמק שערי למזי[ פסחוסיוערך
 מאודיך: החוככים המסי שמש ?אין מאיץ סנהלכר
 אלקיים ריח אשר בסקיצה להשתפף לנישיאכמר
 יי ססא נשי סליקה סייע "ף : וף??ץ עלשמכה
 משוטת ?חנני מי ?בשיף: עכרימעליכמאות ?שכו?8עו

 יעשה מי וציריף: לחוזיך אלהים געלו אשרביקומות
 : טסייך כין ל9סי ליסר טנור נדיד כארחיק רססיםלי
 טת 1"חיגן שאיי "יגיף וטרקה טך8ץ :עלי ל"8י"פיל

----



 באב לתשעהקינרת56
 וסרמיף ויריד טץבוי קסרדר: סיסי :עלייסירו וישתומם אייסי קליות .2לי ושידי יי 8ףיסריך:
 הר ?לדדך: סר על ?טשתוממוה בסל?דףואעמיד
 גדיליכם אירים שני שכם וששר סוךר והרהעברים
 וממר-דרור ארצך אויר יוחמות סגי ואקיר:9טירדף
 הלוף לנעשי ןנ2ם נהדןף: צוף ננטרל עוףא9קת
 דבןיר: היו אשר שלמרק חרבות עלי ויחףזרום
 שכנו אשר כריביף יכסקום גנני טשי ארינףברקים
 חלל ןמן ןטקוב נןרי 89י ן8שליר טנוז סוןיף:סףרי
 ישתות אכול לי שיףימגןכ יועןדף: טה סיטהסטרץ
 איף אף כסןיף: את הכלבים ד9סב4 כי טסעקבעת
 עירבים בפי אראה לעוד לסיני יתוק ןהי יוםמאיר
 ככר כי 29מ סרטי לאס עגונים כום ושריף:טה-י

 קשתה אסלה אזכרה עת : סייירנף ונפשימיאוכסלי
 קלילת עין : שסכן טת נטק?ה טסליקה וטזכירפעיך
 : חבייך נסשירן כקשיי יכף סטז תקשרי ופן פססהןסי
 ובוכים שוסמותד 2ל ןסכ1אבים לשלחוף סשסחיםסם
 איש ומשתחוים סגדך שואמים שבי מבור : שלרוךעל

 גלו אשר ולמונף ?ףדי שערדף: נוכח למרלסטקומי
 המחזיקים : גדרדף שכחג ולא לנסיעה בוסרוהועהלכ4
 תמריר: כסנם3י ולאחוז לבלית ימתאטציםלש4ליף
 לרלייף ירמו הבלם ואם בגדלם היערכ4ף יססרוםש?4ר
 לוייך מי ןץל נביאיף מי משיחיףואל מיזרמו אלואזליך:
 ססגף החליל שהלכות סל דליל החליף ישסה :ושריד



גז באב לתשעהקינות
 ן8יר' אלחיץ ימישכ שף : קיטוף !דיר ליוריעולם
 רביע מסכה אשרי בסצר?ץ: ןןשכון ףק?ב ובסרחמש

 נמוכת לראות : ש??ף קליו ן?בקע4 אלרףןוראה2לות
 9ע4ר?ף: קרסת אלי בשונץ בשמחהד ןלעלוזכסיוף
 גבירול. בן שלמה ר' "יתז מתנל ל1ו"ס 1כתכ חנפיו. טמקל עלמקול
Dsibtנכתנ ט65תי ,גי ItSD הזקן." אליה רבינו עמס סקינס "ז6ת ככי"י 
 4רל4 קם לטען יי "יז לעירוי* נלקי יר' זל קני עיןח

 יקים 2רן 4סן לתשה 3לם 4תץ שט שבי מרץשירוך:
 נטי ששיו רסץ כעטו לאות תסי לסריו: ןקי!זאישל
 טרצר 2סר ימלה לא שף : יייריך ש' שף לאסף חף'לפן
 מענינים כל סרוןך: טסצכ יהלום כמ5 לקר 4פושסב
 מרירןץ: מהקו כצוף נא4למ השן קהתה ולא במררבכא
 ס'4 סך9ש 4קגע?ת חלא טאלה 4לה ו9ל לטרטאטרוף
 אסל יין ואין מפיץ כרתי ירעע הפתנים עםן4ר?ף:
 וסי סזמ4 נעוף יסוה זל שך זסקןךף: לסםסילמ4
 ןאיו לכדו אל שף המייף: יאיר ל9ן לפנים היהכחמור
 טה משיתד: 3לע חטת אלמי שם שי שסר ?שאשלחי
 שנה בכל קימתם שלש יעקב 9ני שבפי בבא העיםפוב

 הרם בני 94א4 סזמית נסיי טעימה מ5ד 9ךשקריך:
 99ל שהיר"ם קליך: 94ר4 לאם של רעל 4שקי9ל הילים שיי 9קרשד4נף מלך ל9ח5נספריך: ש9אןססטי
 מיה ואין הם אמת זקני ועיר עיר בכל שוסמיםס4ביל
 נביאים יבבי לינכמרי קנש 9ח4ר5תסית פיסיכמעריף:
 נשקלה סאגת קי 2לי סיקישה שף : סלעיך סי אלכגי
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 כפי לבנה מולד אדרוך: בש"י ודור דור שנאתכן
 סמרןך: סדט'ת יסה לרסגף שימה ומטך"קארכף
 לכד לקדשים של שיי סי יעלה שף כסיל 9סמיזנראה
 היכל הדר ואיה ארון מקום דבץרף אי.ה בחדריך:ךה

 :כקר עטף בעד משיסף איה חישקו: איבהוהמזבחות
 ?a~1 בגי יכיץ'ם יפה ?והזיף: טוה קסת לילרי היהומה
 נוף ~"ה איית : ושריף סיעד שסי ןסלכי סידי יוקעךןסל

 קצייך: עעסרהעי לכד סיטר נם ל ברושף תכללראש
 המקרים IQ~D:ארץ

 שטיי
 גערה סס'5דו24 דוס וסל

 !ר'ם%סייף ויז לעיף עצי "קי לציר טייפיירדף:
 וט'ך "רשל נקראת ס"סיהעדי "י 9ע91רוף: שיתכטס
 לו 3mm~ ביעלף1 לטל שיטי מ?העךךדך: ט14ף"ריץכר
 נכספה מאד נפשי : נדריך יבנה ועד פבודו שיב עדךסי

 לעיךעו: שלים לףורנ גהי שלום זהרן טזיו)ראות
 מוירצבורק. הדרשן סשה בר אלעזר לר' עליו נכתכ וככי"י חנליו, ככל מקל וסגס

 מאת קחי כסנר שלום * סמונןף שקסת ץק' עיון92ןהלכם
 לולה והל לחומית שויך'ם אשי שסקים אלי :אדונןף
 ארכע 9כל שיפועים 3ם לססגיף: שלום וךרשוןויום
 קורעם שואגי : 9נוס'ףי9סוף ילוסר דירש' וסםקעיות
 ועי ןשסץ: וף'מ ןצסחף ויז ןש(ף יים ימצפיםססטים
 לעוףעל וטך9ה סרים ליאש קיי מקיא שיוטך?שאלי
 נתישת סלף 2לי שיום ערק לנה לעיז שיום :העניף
 סינגל לסל שלים יב' לטךץ שלום איגוף: טכסןמר
 שית הלא יאים צין : שסגף וכלאר ןשומרוןמלאד



נח באב לתשעהקינות
 פכ13ת ופניך: תארף לשחור 4ס9כו איף טך8הןטת
 חלעקו על טסשרי שק ואיף תהלה עסית עקרילקים
 אמר פשר לתחת תערי בעת אנחה סחפיימתנקו:
 אשר אלקנותף 2ל לתקיף: למן2?י נסרות יןלוכים דמעתי נ99ה 4סי ונשא קומי וגידף: ןמ4'2לולקטה
 עת צמונוך: סתרי וכל רבירו למריב והוא ןרךרףהלף

 אקיא 2נןף אחזה בשירית קשיירים אחדאאראהןפיף
 אדים אם לי ואיי נד דשינו וקפי להית י9סי :9קתנ*יד
 הועז בנו ושלמה לךוד המלוכה עיר בקניך: קננו21דב
 סיא "ט לאל למחדש היא את : מכיננן והשקדםפנדה
 שם ינסך: 'רי 9ים יעם חשי סיא שט לצורקניסה
 בטלי*דף: לל "שסה יערי כין מסרי[.ן וינירה1הריןילסן
 לכפר ועולה זבח ןכי כולנררזינם ןמדו כהןים כסף קזזעל
 מע גש ןקר לנושי ץפוד אשי מזליה ראש עויף:2ל

 סלך 9ס'ם משסה אסיק *מיניך: ק1ל סעיףלשילי
 קדה נחפניף: אטש טלא קשרת הביא דבירלמררי
 -ח מי ?מא סטירים עיר דיי סיסים ראשי ו9להוה
 המשיררים ינם שורים שומרים חשי סלמם שףשאויד:
 עירומים טעטד 9ג' 49ךם ר94יך: כל עם כסהשיר
 9ףס*סיאעם ן%דף: %"סי 94ל שמוגף ושלשלהשסלה
 ןק*%: שבעים וכף סכיה מכט' וכף אל בם'וד היוחלא
 טרומה טעשי וכל קדשות עשר ימי שליהאיסף
 ואן וינתז סטם 9ל' שטטה עסה ר4*יף: סימרןנם
 ברזיף ייבראו :שונין 9סי ןכף4דף: למוץ נכיאףפלסף
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אה*
 לעת התגני מי ענניך: ממת שכין התשס'ם הם
 מי 9ץ49יר: "לרת יפ"ה שקרה ?מי ולר'םמירי
 שלה "עדי ךטט יבוא ח1סהף לידם יף8י י2תךטגסי
 ואחשוק ארצף עפר סןיוערה למסק ןשה לסי ::ער4יף
 יפיף סנשף ישנית סרית טףשף עת אשייף: נשקמסי
 לנססה ןאהמד אכסיף קר4יף: גנח וים לעפוןירא

 הסעויר' ךטן79ך: טןני לקול יבשי ריריו"שסז4ה
 מע1נ7ף: אל כשובי האדמה מן והרעערי רודףלקראת

 מליוןנס
~fO 

 תככיו. כטמקל ומקול טרוד
 עלי במרר צךחי נשיף אשר בענף עלי הזקיקני ציון2

 שסה ישי ?שלסף" הענררי צין גפ4יף:שיממות
 קינה שאי משעלז על עלף: סרנ עוברים לקללסם

 איכה פמונ7ף: הכו אשר רם שקול 4מי ונםו_תמרור
 אל וקראי *אונף רב על חללו 9טף עיון 9נילמוטב

 שסמלץ ובכי ונהי במר עיון שאי ןקי4ה היללמקוננו:
 שי' ו9ך' קולף תדל ו8ל קשט : סעש'ף שוטמתןולי
 עיזר ואין 49פל 4די לסף4'ך: ילח ושר וךבל9ר
 איף קלונ7ף: את למלית רשתית "רט4 השיל44ד1
 "סטרתסשייד

 כיח אשי שביסה הי ולא ןשר8י

לאומני
 בכיוקי4ה יעקב נאוה מיימ נזמת לקיל קולף :

 2ל' לראשך ומשלירי לטרף גןי תלונןר: רב עלשאי
 "י4י 9סשען8ל קשיי סססלר: ""יי תקשרי ושק ץסר

 צבי ארץ מ42יף: טיב ש"י שסדים 2ל וקינהמניחה
 ששוניף: "מת הלא שםןים אל קינהתהיחענךרי94אית



נם באב לתשעהקינות
 2ל ס_עדב יכל וסרח יכל מצינים יסיליל4 מלכיםקוננו

 ונם שק כסירי לנץ נסשליסי סעילד ש"סי :שסייניף
 שאו ויגק עילל רגם מקן בחור סדיניף: מסתסקסי
 סלא ישוגף עין וקודך: של לדיגי לנפשטיריר
 סתום נסשף לאי ושף וסל סשסק'ם כל וגםמאורות לשכי דיי4יד: סיב מסיכי %ם 2לי בקועים4כר
 קל לפגי לאורם ויספו זר4 מאד סשסק"ם וילסניף:
 ראי וגבע הר 2ל מקע בששי ציון : וגוניף רב 2לשאון
 עיון 9"ש ש~ד שלחו קרניף: מות על וסס' וסר?רסי

 סנה אדייך: "דץ בתוף שירף מסעו סלאלמרמם
 .ע2(י לנסיה סטיב ו8ץ והטוה סח יתמהלקרסם
 אשר קנסם טט'ן תסכי במר ציון שקיקו:שקטמהז
 מון ונם :ם כקול קולך בחוניך: נסם מקרוכ יאהדחק
 ובכי 4הי וקולויענה

-af~ 

 לטרום עין קלעיך: מסת
 74כי ?לי נחיליי DD~1 "רעי גנם עלו?"י

 סא74ך:
 ?זרק ונם שסף סכע ונושלי יבזז אלי תקונניציון
 ינומך עני שסי טסי קרחי לכי המידה אל : קצי4דףחטן

 סנים מבכהעל' ca לקולף שרהסשט4היסכףננקיך:
 יזלפה בלהה בכי ייאה יהל שכניד: כי אי נשבוהשר
 סאלהים כי במעיך: טחי בקול וקראו קוננוסלא
 : לשזיף שלום ורב היא תקוה כי יזנח ולא נצחסלא

 יעקב. תמום 31ס1ף תנאיו, כממקל ~stp ~סגס
 סרב עמסיי שקנת לשייך* עעיר וריד ידידות עיןט14

 משכב הל מפא חדר כל %י עין : פררדף2עת



 כאב לתשעהקינות%
 קרסה קריסה עיון ההזוור: סדרי סבא ירירףדייכם

 ירשת ציון שאריך: מחמבים למ54ך ראשךזלישקעלי
 לשרוף: "לי ?רי גערי:%וים ":"רך יר' %כןאנ
 סקמף קעסים מיקבי והן בדעות רביף והן הון סיבנטתן
 מכלי יפי הגיתנערוף:

 ושים "ליף טהל5 בכ5 נאוה
 מטא טילי לן "מש יהסה ?ך יגייד: פלכישל5

 לנאר רויי ~סרף יסיר,ך: ממיריך נקרנןשסמששר
 לששיי יצון טהרה 9גי קדה 9גי יעבוד סיא4סיילי: ס' "ששב לזארן "שעף 9"ף שכ 9תיףסר9ף
 סלטשי4 יחים קלאימד עושי הצריד: ישני89ה

 לקיסף סימר לקס25שקןיך: נמצא יהר כלהוןברכוש
 : לחיייך 4ככטנים במשנך בחר בחליו סאת בסרהצור
 לעיד2י"ם לא צלעןכים ?י'י ץלה4ב4לד חסרוך:יהרי ליפוי 9כא ודי"רשד די וסל "דרך והרי 9ף5 רר9ף

 שט שם על שסץ " קרא כתפותדבוןף: ששתלסלי
 9נו מעוץ בנה : יעריך ששרה ססיל מצשך דודכטסים
 בשיריך: נחתם קדמו אשר אביו סשם שםקס?כך

 ףילם נשווק סכל ?דא %9ם עלץ בוראךובמלשנות
 ארצץ טהרה אזי ?עם סיום עיירה ירטי :עשריי:2ל
 זטן ארצף טמר ברתו ןרד שלץ: ב59א גשמה%א
 ממור חוג לשית שיית בקציריך: 5ן וטל לקרסה ואטלה

 לסי2רימ יסך קדוש ?"דטשץועקןה
 קרקרי
 שנים :

 ששץ יהשמקשק4 משוק שהי שלקקי תשוקהובנות
 נמן אור סי פלאי טסם כפש סילאו יסו 9סנאקרץ:



ם באב להשעהקינות
 עיר מעליז איף 4מג שד אידאשקסה נזיריף: זכיכסלאו
 מאף ארצהחמודה לפךיף: ששון י ןביאוןןמ כיבמורעד

 טנלןף: טסטר לעית המידים בנים כעלית נחמדהלא
 טש עשז קקומו יצא מקדשך ממקום עקידתנעלקענן
 "ר4 בעיר פכרמף שלחו בעיר מרעים בקרובמנחירןף:
 כעת קלו נשסע 4ל' פףזל בקרור: פעירקדישועוררו

 פשק זאת 2ל : מצרזך תקעו כף סר סרכות איךסיגי"
 התור אחרי ןשמחו כי בהשחים אבל עבריםעוברים
 קיא הלא תקטטק' איך אלי לקולי ביללבתורןף:
 לסאנרק :הלה טףןה לב יעודיך: סלוף יככילשק
 לזלה הצית אקום שחרזך: עמוד יעלה יישן2דייובלה
 לשומרןף: פ"ר לאורןאטה לימור מאפל מרמז מש2ל
 תתכעסי סי לראש תקוניי לא אז דבש ציף תמצאיאז

 כסגי לףןתתלבני הלכמן ככור ~כא הרריך: הריבראש
 נוערים ע?ףןעי ןחךקערי עירי שרךךף: "ךי וגיאלרים
 חיקוקי לכל ןאירי קנסי יערהזקץך: ל2ץ אית ומינער

 לצרן ציון : מא?ןך אורו עדי לחשד הולכי והםמאזרך
 : וכשדוף רגלי ןתגכהנה צמים ולבם תהי עיר עיןאות
 לקשיר עדי ככלה תולע שני לנושף יעני _עריה"נינצלי

:~l-eRעור לטיש ם'ומף ןק4ט ושי לי תאמרי אל 
 דעת ע21ש?וף 4גי סלדי : לנמליך סעד ץ חלי"ף2כדגי
 ןצרך למוכ ימה כישדןר: פנעורים תססףשי4ך9ה
 למירןף: חסרה כעיר נצביה תהוי ןצרף יוצרףצור
 .עךדוף:לע"ר 4ס' 92ףרק י'סי gSC~ חזיר %ד משסי "עיינטל




