
 באב לתשעהקינית"3
 סע"ך כקות מתחלת נקרס, כחתום הקליר אלעזר ל' כיקד סז,תסקינס

 סיומם 6סר ,סכנו כג' מ6וטמיס ביום אאביך סקרוכות תגלום מסיתלפי
 סמק1קים ע:עונת סר*מונס סתיכס 61.ת 11ת לכל מסקדיס bSbכסע.ך,
 סנ,"כ ct:t~th פקוקים מת' תתר כפסוק טסייס חרוז יכ5 פיכס,מכסוף
t)1cb1ארזי עד סללו סקינזת כל כי כידך זס כלל ונקוע *יכס. בת 
 סקליר. *לעזר יסרס כולסהלבנון

 השימיני ומאדם סחי * עוכרי שמעוני מבי שבתפורוז
 סכימה * יטר מיכית משקו סכומה חבקי*כעררי
 כל-טטעשי: כסלה . אברי ומפדי סף מקקי * גבורי~הבלנו
 * שךכיה בן לסזון הזמה פיני * דכ?ה ףציל עלך?ה94לה'

 * 4כ?ה טלית מעוללת 2?י * הבקה 3ל4ל סלטי2י

 ' זם?'ך כליו זוךה סוף "לוי . הקל'ס ניצ. קרתיו' 2ל : בוכיה י4י טלה 2ל הם י לירכה ויקרא ןנחם2שה

 * חסידיה אןה יער חןץרי פצו סיריה* טנף שילה חטאשמך

 מרעיון 2ל : פיריה צין פרשה * לנריה מעשה(ךיהפצי
 בנב עטתו * נדיני ראשי 2ל 4פו * מרן2י שאיני4יף
 טיסי 2מי 24ק * קך2י לעיורר נצךף 5יר * ודונילעמד
 וכועדיי הכברת קלים סטה יי: הוא צךיק4ן-ך?י*
 בערב למימיע קולי * יימרימףכי אלי פוא *"רכתערמוני

 ,ומי * הם[ךמיני נם שעין ליי"סי קיאהיהורימוני*
 עורבו לסנור סי .טיסה י שטרי לטסת טשינו שיםליה רמוי: מטה ליס-הסי לביאתי סןרימףני* בסמל2ב'רי
 פיר יבח י 3מר4 9אוויף יכעס "סל שי לטילה .שטרף

 ראה י ונסרי ממי ונ9הירם ע"ה טין* ןמיןסוקיל4קים
 * צאני לנוי שמע שישי השיבנו : חמרמרף מעי לי פרצריי

 דביר משוררי שטמי * לסךטיט4י חצרי רמיםשבחם



לא כאב לתשעהקינות

 י לסייטך טףססין ומריות שי שמעט * לסדשיטנידהמי

 סם שי סני: סיקסה שי ש9ע4 * לס9רישני ס4ץ הד4שקבי
 * פפיף חזרת כאז ?מ4ל לסם טשינ * איפ*יף סכםכקט

 נותצי יתישב טטד * 4פ?יף על יע יון8י לצלמוז"רדוף
 כל- סבא * בפ9יף כמזם כרם ים תקיא *פסי9יף
 ליבואהטת 4שרולני* טל-שר סבא לסייף:סקסם
 ובח4ר4נת4לה בקן * הגלם ןחכףר לסלח עד סקלני.9ס9ה

 "( : לני 9ה-סך יי וכי * ללני ע9ף ס9מ-סא ים .ושלני

 6ל6 ממומס, לס ססטוכס סרותסוגר ובכי מחוטם א"ב מאתיות 6תת 6ות דלת :נכל ונ,סוסס, מתומם א"בע-ס
~tipoc 

 ומוסיץ איכה מלת דלת כל כררם
 וסיומי אשר, סוסיך ונ,מלש זכרת ולא קונך כל כרעם וסקד'ס ביד, מלתנימנמו

 אלעזר. נו חמוס 6ת7 תרוו סקינס 1כסוץ לנו, היה מה יי זכור סכתיסכל
 שממזקיף* לקדומיכם 9לך לשפד כשישף טצט איכהה

 ' לסהי9ף בררת 4שר ךסרים בין ירית זכרןולא

 : לנ4 סשה 9ה מ די * במינוזככן

 * 4א4ליף 84יכם 9נד לנלוזה 49ע?רזף 4ערסזאי"ה

 * להשליף אשרט אקר רל4גוךך רליג4ת זכרךןלא

 : לנו היה מה יי זכור * דכרנ4ובסן

 ר"מף9יף* הילליכם 9י-ך לסיוף 9ס9י91ף סנטטיסה
 * ל?עהדיף וגדת 4שר ומת ועוד רתוק זכךטןלא

 : לנו היה מה יי יכוי * וקונניחבכן

-
 שליוה לנ4 1,"ל: שמואל בו תחוס תרוו תוספת עוד ים נס"' "(
 קמחך, ב"4ף דסכךסנו את-ספיף' סשנ4 נס43 בעת טקךיוהרדן
 : 9טטף 748 4י9ה דך9ף' נסל(ף לצלע שהציסךי הלינואטבים



 כאב לתשעהקינית81
 זנוומף* יריכם זמ" לקלורי מ?9ף זנמטאיסה

 * חקקתלהמוליף אשר חיב רלי חתון זכרתולא

 לנו: היה מה יי זנור מוינו*יסכן

 מי"יף* סמונים סני לסיוף ו9י~ף וקמטיסה
 לנז: היה מה יי זכוי יללני*יישן ליוד2יף* וחדת ישיאשר יהירתי והר זכדטולא

 * כרמף כושליכם 9'ר לכליית הכעיף מוטטיסה

 * ללקיף'ף למדט "שר לעולם וזנח לא זכרתולא

 לנו: היה מה יי יכור * למקנוירסן

 * הנשאיף מוניכם ביד ליחות י9ט9ף מליטאיר

 * לושיטיף נשאס נשיאשר נשח נשיאתולאיכרת

 : לנו היה מה יי זכוי * קהינוובכן

 סהדיף* סעסיכם סיד לסגי כסערף סמםטיסה
 * לעסך'ף עטרט אטר :עריים 2די עי וכרףולא

 לע: היה מה יי זטי * 4ס'נווכסן

 יל"יף* קרשיכם יי לסגי אמדף %8טיל
 * לצכ"יף צפסט אשר צדק צבי צחלת וכוטולא

 לנז: היה מה יי זטי * ועקבויסמן

 * קרואיף קמים ביד לקנטר בקרטשתף קראקטיסה

 * לרקקו רצית אשר רבתום רכב רגש זכרתנלא

 : לנו היה מה יי יכור * רגלנוובכן

 שלטיף* שוללים ביר ישירת כשאפך שאפתאי"ה
 * למס'9יף חכוך אשר תאר מלמלי תדף זכדתולא

 לנו: היה מה יי יכור * טטסנויסכן



לב באב לתשעהקינות
 * העמדם יושבינו טיומןה טה ןל * כטים לשפיףת94מ

 ועתה רגנתי בירושלים* בשלה ישבת בהייתיזכרי
 : שקים חוג עד?אדה
 ססקד'ס flib כיח, כ5 נעיוס תשרזק וע"ס 5מ"ד, עד cstcll א"בע"ס
 מ5ת :תתלתו סכת1כ r1c5 ע5 סנתזת סיומי ו~5 6ל-ץ, 16ת ודלת ד5ת5כ5
 אלעזר. cir;n ס6תרון וגניתמי

 אאיר * שמים אתי אאלה * שמים חיג עד אאדהמ
 : מום יאשי סי-ולון ץסאינן c~DUg* סךריסייים
 ומדבר מליל לי5 ץךח4ה מדיי* ול5 י9כיטיפין

 מרדהנני אשאג * מדבי עילת אחי אכלהספרור*
 9ל-9גי סי ח4ןה * זית 9במף דץ4ש5 אגרע :כמדיר
 דטנני מ' שרשה סשןת* שע5 שיאסר טפרים *כדת
 מלין טך?ה * לס9צה4 99י-לב לתה שנת:שסיר
 מי- אקשן * ץ9צ"הו ללא רשה ץךטג * יטיצהישם
 ולממי9ר7 טס99ה דץו4טה4: ורקתי'טל

 טממ סירטן ?ערת . למיל סיס4יט לסרמרם טךהי זטלי* ימנות ?סדם טנ'ם טלהבמלי* לאיסי
 היידיר . :4לי 3יךסי משפטי אוזרח : כוליךדכרעבון
 ספונה מעלי. בקרעי מזלית אימללו יסעלי*שפצעי
 האביינה. כהוסרכם ט7ךוה לי: שמע ךטן-ל'סי

 שנרייק טלנים טייל * 9ךט9דק סנית' ש'טיהרה
 כישע טח : שיסה ט4י מי-טז-לי צן2ה *כילידה
 אסז לעצור. באף מדם בלי טחו ציר. ץל עזעקרית
 ייבילני מי אשיסה לבציר* ועילמת לקצירהמיה



 נאנ לתשעהתקינות32
 אסרני טהלי טטע טציר:עיר

 ?עולטיי
 "מעה *

 לפות* את-המחכים טיסל * עת העי עדוטשכי4ה
 לעזרתי אילוחי * מות ויאה ולא יללה 94ר סיאמה
 היא אומיוק שסרק ככר( אימתי * לסזוהמרתי
 אכר . זארה מירסת כי לכל *דע * סיאתהשקיק

 ראש לף אכוף : זאת ישתרק ידקץ כי ךע לאבת
 כשיר טותירף * טללי להטל 9ךף לף ץכרע *הילי
 "ל( ?(י: סלח יטיף מי לימן סחףל(י*משיי
 נייראל* ךה?ה לממר אליי * אריאל צעקתחשכה
 שושוטלסי

-aiw 

 דשך6ים : ןש'ךשלן"עייק מציון והן מי לאמר - אל 9סר
 * הלכו לא טףךעי סערי

 ךהילליצי רנ?תי י 4ה9כ4 ס"מ שני ועבוטים._ענכיני
 מראשיותי תסארתי נשיכה * נשיכן ןיןטיהעי

 :השליכו
 איכה פ' פסוקי שכל סר6סונס פתיכם 6ות לכל ססקדיס 6ל6 תמר"קע-ס
 תלכו. בחקותי אם כפרסת מעסוקים נרקעי סנתיס וקיוטייעיב,

 הכירד כסא וכנגד . השליכו מראשותי ,פארתי איכהי
 אם* ונם * נמלכו חחי אשי תני בחללי . המליכ4עלם

 יויקם- עלי a~te ?לשם- אלי סמיכי ליה טלכף:שלקהי
 עותכם. במעצית שרפפי בלע : שם זאת הזקהמי,רקם
 סרם לאבק ייימי * עףרערעכם ששי סהם המתירישנים

 יקאום קחי : בעטכם נ~שסי9ם ולסטי חלף *לסיעיסם
 רום גדע :  ךשץ,ץעוני מהרה סוטיו . ~"כטסני ?שפו טלה .שצני

 הציר* קע?יקם סךכ 4באסהת הקיר*קך4םןעלומם
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 את*בציר: ?יש לכם ןהשיג תמור * כמציר עש רעבמזי
 עיץ* שמי עפל וכבךןל בקרץ* וכלה קשתודרך
 : בארץ שלים ןנתחי ססת * y~e קלש-עשרהי?צ4י
 שלסם לטסזר סעפך יסשנ9קם* ו9ץלקם ציךשםסלק
 הבמסת ואנק תעןכם* קכם חוש רחקכם סמצךכם *9קם

 שי * יל"ה %ק *נרן וישמט : בת-יםורדפטם
 כדוה הזילהה ומכבדיה שלהטמאה* טעא4סששיסיס
 עליו זנח ס"ה: סלקה משם ?ררפ' משנייטטש"ה*
 עסירתר4ליקמ* סל שעיי ושאכיל משדיכם*קלית
 אלילם: ופכיתי אמר :?סר * וחיל9ם טץ זאת עקשסי
 * דשן אותה עילליס ומעלב * כשושן לקפ אם *נוא רחש

 פמיר ?4ז 18ה ןע84לף ככנען* השלה תפסהקימור
 קמת נניא * דוכני רוכרי עסו טסעי : נושדןאכלטם:שן

 וסע * מכוני ?סוד נלה שנים כטה פרי * מכ"יכנקמל
 מנאקמסיכמ* "2בומכשים אמרומזתימשקו:כורכי
 נדבר ןכשה ןדעב הרב * מתיכם הפיל 'שיתיז89רשע
 יחקכמ מהולוכמ* הכבעף ףככמ טסיקם*קרטנ לשי שיי 9"9שם: כמיסלקתי על קשישסלקם*
 יציחאני"אלט'כם: ששאפכם * נפקציזשללישםמבפכו
 לא ןטם מומם מנאי סכאהיםן2א"הו*טרץסשרקל 'יע" 19 יצח שורלסלט9" * אנהן2ועו ללכףללטפיזם
 ים אוכח * מםםו טרק עם שיך ישי "עייך טה(עף4עת
 * ש"טגפףכףסכא4)ןעקטבף יליףסי4 נכו* שן על 9נתםעלסן

 פעה נביאן תמאסו: בחקתי אם כנמתיטופריכם
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 לזאת* אי ושצמי לסלוח ןאךרוש * רזות שואמרמית
 אף-אני ןשסתי ןאנפתי * שיות סשיבף וכנגדישעיתים

 ימבחוץ מסינים * מיני לזרקי חרקו וניקף :אקשה-זאת
 ןלא לך?ה * צפוני חילף זרים באו כי * טמונילמ4סעז
 עם לסלה* סי לסגי גרים קצו 99י: ןנתמי נםלמוכה
 אנף ססכיעודאיתומופתןפלא* לא שקדולץה*99י4ץ
 ' שאע 9ני שרקי %ם 4שה : ן"ם-עד-8לה ןנםןנסע

 יגון הוסיף ןש9ה n~af וסכל צשאון* טלא "שרניולסי
 הוי הוי צעק 2 את-גאון ושכךתי הם שעם שעת * אוןעל

 וסלעני * מעריק 4לי היא ומפה ספה הריק*ןטששתו
 קימי לריק: ומם ש?ףם כ"י ןולה . שסרק 4ר שג'קעו
 סי * ידמי קולף סץךץ סאוב לני * של:רמי שיעירקקי
 עמיו ביאםןאם-תלכו הלזכי ןסשף * יהרמי השקניראש
 הןיתי מרבר ו"את י לע"ז הנשם אמיס גללךטה

 ך~קלסמי בשסעי ןנו'ית* ןסלה כנעת נלהדמעת*
 * יולה שין סססר 9תוא יעליף ש9ב4 את-ס?ן2ב9ם

 חמסני שנים כפה הסי * שלה סרטא ןטין נערונילאים
 איר תקיא ,וטלה: ואם ביכ4ח טנקיםלהסכלה*
 ?אוני* לסמפוולשםפו'שסןסןם טדמ"י* עלע51לתי
 9ךיכ כ9קססטי * סטרמוני קול 9עאת ?ךיטהים
 ירבה * שברון יקש לשד שני טף : טף-"כיןסלסטי
 נקיון* ןיסנה א"כ לקץ סרון' ןסשבית"9סה
 : סקרון נכללת :ק9השיקה
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 5כימ. מנימת מל ר5מונס מכרפס ממסוקים רקמיע"ס

 נישאי מפי רן כקטם * סשיין כ1כ48 :שקה סיקרו'14
 סכץת זגססר * סחרן בני כהנים מהישמרותם ונעו *ארק

 ן9סרa~-DD * 3 יסששת ס9זה שכר : שיוןשי9ףסי
 פיתים נסחפי דמו יעל . הכפיים ביום ינביא3"ן

 מארצה גלתה : צפויים ההגי קצירים ו2ד' *שלסירים
 ,באףבעת נ ,שממוץ טעייות כעת טק"טףץישלה

 )סרם( משמרת . הפשטה ומעסה * השפטהקשטים
 וסטעיל ותליי כנפרץ רטמ4 סיקל רףכיסייטה:

 3"ן מ"סילו* הע כסטדנסששיס"יי.זגשרעיס'לי*
 הלוא כבפלג לסם. בלוחמי שלעיסים ס'4 לו:וסה
 זן9יו י יסלים סשץם וקיאי וסכו * לסם לרעבשרט
 9סזת* בכסף אם מרי ויצא לסם: סבירע סללם.ש"י

 * נכפת וממרה עכבו וגרות * סלת ראשה אמרותמורו

 שהשר לסד לקיה יוףשת: גליה וטת* קיסםזש"ע4
 שנה אבו* לא שטן הנות ועתה ונלטטעסעטיבו*נעיה
 סמא הילכו: תהני . והיכו ומקצו רףי. שבעיקריש
 יחוו וממטוה רסיקי9ה * של זה לאלי וטירהס9?ה
 שסי * אל מטעון .מוצא טל זסך4עי סףאה שן מכיר *של
 . שחשל רב ינעלה * סכל ססגיזה יקיצה :?ייטי
 טרכל: וכהני . סףכרכל ושין וטסי* חכקך4לייוזון
 שי * ןבול בכית צר פרשידו

-4hh~h 

 * סשבול קדור ה91ת'

 וכיל: כקן * ככול בשלל ייצא * הפיל לחבול סוליתשסאו
 בפי קשא. אל את חקעימ4 שי קשה. קטני 2שה?ל



 כאכ לתשעהקינות84
 יא ליקקה: משקרת "ק4" ן?גדה * ק4א אוסם98ל
 מומר וסהזוק * חפת סךש על וכקף * עסת ע"זלשרים
 השמט משרדכם : עטת כהן ne~al ונסרם *סרטכם
 1,2 עלי 'פקד * 'ןש4עין טקייד ןסט4י * טע471לשית'

 : מעון 3הן ס'ת ת מש9.ר. . שטעון ןנעה * שבעיןנב

 * אב מכלי אנונה כהישסתי * ן4סטב זי1 עלעשקי

 קילה זלי ןנששה ועגב* שמיים מיעיעףןייטס"י
 נןכר ?לא היריה* מורי כל-שלהיי סלהמשמרת:שככ:

 * רער:ה ערום הצגה * ומריה מרד מרב * מןןה ?קרתלי

 ךסמריכו חרשים מלשף נסי על טעתה:משמרת
 צףמותןמע4ית* *ןקרןיןי סךגוף4ית זלי ןסריקי *ס42'ת
 לא סי י שילס יד פרשהןאין ?ניח: ט49ית:עטהיישרת
 וערו * מרת פיהו כי ה הוא עדיק : טקלח לראשטילת שיד ושין ' ילח ךרית יוףששמה 9סששמושלימשמטיפה
 עליה קינים תמרת עזי תמיר הערת* כה תסיר ערזרף
 לצורי קלאסי סטרת: סימרת קרת %ץ יך-קוי .?סרת
 הדולק נר וככה . כערר כיער וקוננתי י קרב לאןקולי

 הסערתי כי ראה : עלב ונאכלה * זרכ לא ןריס *9ס?ךכ
 ןנזה * מנדה למכת שצאן .ןעד"י כתאניהןאניה .כאניה
 ן9סם לצחנה* קפקאי טי שלעו נוענק: UD~5ססנו?ק
 וזה ס4הי יטקףית ליךףמ'םןף4'9ה. 9סן ןלא טס4ה*ט4י
 קרים דת ןנשרפה * כשכיה יצאתי כי שמעו : יוחנהשסר
 * חבויה ומלסתר * וערבוביה לשמה והושעי *שכויל

 ןשתו סדס'ן. שמוני יעת תבא חוכיה: ביתגלחה



5ה כאב לתשעהקינות
 נזה צ5מין* 4בעק" :מין* אחור יהשיב * שרממיןשןרי
 ןסלשא * טןריס ןסיכי * מסרים מבא : צ5מין3ג3תון(

 טריח* כקעתם מנחותינו וריח תפריח*עצמתהינ4
 אריח: חמת שולי * טחריס4משלסגף

 יאשיהו טות על סנדל:ת יועם איכה פרסת Sc ספסוקיס נרקמי א"בע"ס
 סקיכס טן מעתיק ל"מ סי' כרס-כ 1"ל לרס"י סמי,תס ונפירוס רנת,,נסיכת

 ?תי'כ*תל,כס'בשנלגן'ן::
1 1 "זר. oc  ניתינות

 על-יאש:הו:( ירנךהולה,ק
 לדרוש קה5 שנה שמינה בן * מאיליו קיננו אלי *ישה'ב

 קם לא * ל~ריר קמ4 אשר בכל-סילונים 3םסיזליי: שטי לף קןטר ד5א * ?ליי סנף 9?9רם סם ?גי *שטליי
 קשר * סרור לעל 2ת ב% יבק * אכינד%ר מימיתכמות
 שיחור !רע לאהילים : לסיור שמ4 ןס9זטה סטיהטמר
 טמור* דקשיכ:מין ?ת ~געל * משחףר פהמ4 סמונ3תמף
 * יסקול דת כנם אמריו 1כ4 : סחור מן :דו שלח לאועור

 נקראו רעים 16נים : ןחקים דת מיאקי בקצע *רחיקים 9ג1צי תאיי לשך לאפקים* טשי בארור טקרהוטצע

 סטדץ עם נדי * לסלץף "יום גלף טה-לי * שלטד?שלחי
 יל-"היא ס?נ סאיי 5א לסעד * נחרים ףרםללשת סמ21יי טלה : מלטף טפי ית י?ןעי טזגש לסלטך.?סים
 נדדה נזיה כי * טח%יימ לשוב לחטה שסע לא *שטקרים
 חזון * מזחות סתירת למשאת : במצרנם סקריםלסקסר
 נ5א * להבזות לסת% עקמים 4עי * זכית מחלףעיתותי
 - ק"ן לא עד העידי 6יר4 : זאת על וקפר4 פגיוהסכ



 נאכ לתשעהקלניה85
 עלתה ?לא כקרב קרב פגי * לשיה :סיד ומם פורי:ט"3ו
 עצם שהרינה : יאשיה לטלד הירתם יייף * שעתקלו

 צרו * ילוחעים מייים חץ טסי מץ * מיגעים 44וי1סיגיי
 : חיים מאות שלש כף ~יזרקו * לחעים כטיראושמיהו
 מעשיר 94ש שצוי ועד שיהו* מועא "זון שסקיי ספוקלים

 כי % היא צדיק סט'הו* המצה שפסיו לוחסיסיהו*
 שאונם לשלם * זעת קנא סי נוף שישי מיהי:קריטי
 "לין ווקונן * בסשעם זו עם המוכ כסם 4ם * ט4עםשעין
 * לשחות מגרו כום אסר במקרה סם יועם: שטה?ל

 חלה לאתורז* מקסל כ4ע משממה שנתבמועד
 איכה לו פפדי כי * שתות מחרום ושטיםעשרים
 * מחולי לבמה קינות אנתית אותיות: ישכים?עשרים

 יאהילי. יעד טי ~מותי קחילל'. שטסתי ?יעיר
 : אסלי פטש ומשע"יושע"י

 לטה סיגר כל ונרם אשר אהלי דלת כל כרח ססקדיס 6ל6 תשר"קס"ס
 יתרון. נתרזז תתם אלעזר התכר ונסלנצח,

 ככוך כפא עם זואשית לא עד *שקט "שי טסלייב
 כסיעה ונהית שוהיים טיך *די יגעת לטהלירפו*
 אקר אסלי טה-לי-פה: תטה וגגה ועשט?עשה
 לן8ח ליה * מי-אפוא בסרית עולם לאיסגי"וממט
 טה צורח מר על-*ג בהיר ?*פור ?נסךת *רים בידישת
 עמו ואתה לציר לטענו 6צט "שר אסלי : פהלידידי
 זשיגא וגייס ערלים ביד ערער לנצח לשה * פהעמדי
 הנד זולגי שסיס "שי קהלי פ": מישב "יני ושהחי



ו באב לתשעהקינות

 ונסנט מירדים ולך 6אם לנצח לשה מ"* "שרייסלשת
 א-כ קהלי : פה לף ומי פה סה-לף לה1שי2 יוכן?לא
 .זה לוצח לשה וףש. לחטף יששקך סכלל,נן?י
 יין ךנסמ 44יא עוד וטין 4סלD~S 5 ן4סהס ןהירשביד
 5פה * ומפה ספה וסטיו TND שיף ישר קהליפה:
 עכר נלא חשה יצא יתיק ונהןרת ירים ביד זנחלנצח
 פ% יל לקוו י 6ס7,.יליז %ליהר4:
 שי ננסס שירץ וגר נכוייס יומים ?יד יסה ל4צחלטה
 סיט יץע' קעין 8שר טה5י : פה בואו עד 4מוב5א

 ו4?ל"מ אסרים* כד *פ5 45צח למה רשפו*13כבי
 ספה גקךם וחוי : מה )ף מי קעור * כטלין?אירס
 סש5-אם מה 52 * וחש קץ8ר נידע ל59-דורןדור *יספה
 רטאתי . וכפו מקיק סיד 4י לכ2לי5 ,את * שפו 52ישת

 : בשפף יעיב סיכה 2מה ן2ד * 1884 שיוועבמוחה

 עתה והן סוגל כ5 וכרקם איכה דלת כ5 נרקם מסקרים 6ל, א"בע"ס

 סוסיימ נין ננרמל * ~nsg יטב פירז אטי ' פ~ו ווייך
 לטה * ורצח בלעי.ןשסי 2מה והן * לנצח ןהיהכה

 זניח5הים
 ' יציסף לעולה ששה שש כה 8י ל4צח:

 9טלח ,חרי 2תה ושן 4עדףסיף* טת4 3" ןדגללה
 יךטסת 3ה אי מיעיתף: וצאן טרף !עשןרע:סף*
 אות* יוחש יאמר 3ה אם במשיאות* עקרים.עקדים

 י כק?ש 4עו5 שנן 6ץרי לסרג זכי 3ה 8י :לסיאית פך9יף קרימה * תשאית מלטה עיר .ובסט וטהו6ן



 באב לתשעהקינות36

 אכל טיקמ 2מה ~מן * קדש חרסם2יהי ןכ" כ"יי9ו
 גאול כשלח 6וכ כה אי בקדש: אקב מרע כל *חדש

 ' ל"בדף* "ם לשלח תאסר כהעודיף*

 עתה ןסן
 בק?כ צ'רריף שאגי * רע4ריף בכית כיגדיםןשכ4
 אמר בכה בריתות* מרשית *רית4ת כה סימנעקף:
 למעליסם לסקי עתה ומן * אותות כמופסי לןלהכחצית
 ומיה משמע כ" אי אתות: איתמם שמ4לאתתי*
 לאצוה 2טה והן * המעלה בנת לסרג תאסר כה *?לה
 ששים 6ים כה ט' : ליעלה יסליא יורע * קלה9ני

 גבוריכם לששים תכרכו כה * מקרומירעאיחית
 קררמית: בסבךלעץ ררומית* יתקו עתה וסןדומית*
 תרכר ןכה כשיכ * קדמשף CX וכרך לקב פץ rbט'

 מעשה כ" שלריף* לרים יחת כה אי מק?שף:עטש שלחי מןשף* עיר על צרו 2טה ?הן * לקדישיףהומר
 יהיעישו ועשי עתה יסז . עילמיף לעית לסיירםלסם

 טבעת כה סי שסף: משסד חליי לארץשטף*
 כל שימו י כארץ מבעף שזרים עסה ןסןל"ןץ. הרמה לססיל ימים ששת תעשה כה rrx*שופרית
 בכה אוצר. אפסי ישמת כה אי : בארץ טלמיסרי
קטר

-Uf" 

 ביר פרחי חפח4 עתה והן נצר. ליורות
 : צר ןחרף ילה'ם 9מ' עי *?ר
 יעינ, 6יכס פרסת :ל מפקוקים ~cb' עזת 6ית )כ) D'1prc 6)6 כפו) א"בט"מ

 כפול. סו, גם קליר בירבי אלעזר סמתנר :ס ניניססוסתמ,ע
 * נ'שיהף ליבות 9וי טמע * ושנהי 99י חשי "ת אמהמך

 היתה רסארץ רסז 9?לי י 94טחי עסקים לא עדחשר



לז באב לתשעהקינות
 ס?אשיץ מגיד גאה * כשמרטב מרמית שאות בלעתהי:
 קרנותיו עשוי לא מרע*2ד גתוצו דייגה יראשי *ז-ולועי סזיהי וקדמוגים -יע* וחשד "ישט ססייתסורית: קלקלתי ומחיכי באחיית* שנף וחיב שניי *שחרית
 הכצר* לסניו ספר !ה * צר יציר nQ~p 13ה גלע3דע:
 סטי: שי לימיי 9מ2כיי קסצר* 2?יף ואףגלמי
 ?יה * מור סט"ע כי והראהי האשר* מכית דוחףדרף
 בא"כה איכה "ליו ו:קינן * צר ביד בגיו ביאת כבסלבו
 שדר נסוי קיר נהץ * יסה-שהזה סיטה 5י 8ר : שרשעת
 כזרח* אית הבסיים בין ממזיח* ס13עי סיהסרק: שליאשי 2ל * ונקןה נהי והות לשד לדירות *מדחייה
 ממזרח: שעי קבע ןצךתכי וררם מלטית ארבעןהראהו
 נשלת ואילה סן?ה* ונשלכת ~ירא * ויה וןנאליש(ממ
 2רם ראה יאה: lws הדין סרת וצוק כנטוח*"ליו
 משעם ""שה אמנח. !ה סי ולמקויו ן9חנח'ן2ריה
 תם והר שח ןעץ: מףכ גשף מקאות . 9ח ולא2ינף

 * הזה בפקים ללנו !ן * !ה בנאם האמין לא שי *ששח!ח

 בעולים חשיש סשכ ןך:: שין וןקיגן שמימיושר
 בדינו סה על yeln * רודים יהף כן שי "כן *ויורדים
 זכולומצפוניו מ-ורדים : מורדים ןכול תבע ומסםחרדים*
 ש""-יי זיי ' ק9עף שהרה2ט'ף נעלימף יסססריץיסעף.
~LDמבעו מכע4: כי בארץ ממגבים יהגם * סה-4סשעף 

 משולה מוכ * זפו אב קץ לנקית שי * ןסן לירעמורדים
 ושאלף ישני : TDS יקץ וח9לינ ס*שע . מזפן קץלף



 כאב מהשעהקינרתז8
 ןשטה לירם וקיי סמיוזוע* ועלאות ןץ * ל'רעלשב
 לזם רז יזורע : וימנדע 'וסש סבתו סי 2ד * נודעולא

 ?נם קילח* עיי כסלי כל4 בל4: סיכמו הן2פוטסיי* כיסף מקע"ת רעיף * יףכיי טסםויא וס99ה *בף94מ459
 ןאהרי * להשתלח לי מה-בצע בת * תשלח ביד נאשלח
 יום ןה אי מוף* עעל' לטני ל"מטמ ןילח:ומרי
 V_1-1% ךמלך :ן טפוף* לשירר סטן ל9םסקסוףי
 לציכם יוטמה* בימין כילה רשה* 9יו סשיףששוף:
 51 לרעת אדום בגיא נמשם קלרה . זריטה סטהלשרף
 ממדטר בי. בגדת בגור כי בי. סולתה "אס סהטה:
 גסי ככי"יץ יי: שאמנן 5א עסה ןעד * סיסטרן
 נקם יום נגליזי . לגרור טלית נשתל *"כיגייי
 זאת 9שי4ם יען * שקקי שמעו אתבמ השבעתי .ויעקף מיי רעת מדו?גימי מדור: ירלצ' "רש4 ולא *לסדור

 . הארץ באי ששו סמקו : שפקו כסךם ועל *טטקטקי
 ועל ?ץ. ~avui ט' טרה יץ* לכי קטם9סיל4
 . בשלך ן חג מיקם פצו : פ5-האןץ משוש ךתטנן4דם
 * ודו*מי5ו שמר 8צ5ו מושלו* שם ןקןה ל2ד 3ידמן

 ונמאס * קעפה גחלה יצה שילה שילה: וכא ביןד
 אשי לכל י nW~P 4כ?ה טה ראו * נעשה פוכששר
Y~Cעלי חש ולעתו י 9ע9'ע אות עטר 4שה : 2שה 
 איילים יסז "שי עד * 9לט אחרב 4ל9סי *קשיוו
 4סל * איתן גוי זלי לשגם * 4מן "ז עעק 4ין :שייון
 געיתו ~Tc נסן:' חמ'תו יכחטתו * מטכסן ע5ופקע



לח כאב לתשעהקינות
 ~שתי 9קוהסי* 9ה לעד סרטי ריקט'* הוכיל2י?ת
 : קוטי לי 9ם שף 4כסיון * כחקיט' בל גסליתיוגם
 * משניחה זאת לא ש' ולסי קימי . 9ומן9חה השקציק4קן'

 רוע ראה מנחה: ןרבה ילא והגשתי * מאנחה כחייקצהי
 בסרי רמושה 4סחנחה* ים משלים י ןניסה2סש'
 נכוו* 4כה בם לדו נחה נסה: לא שם נם אנתןה*9שף

 שבל נחייה על יגעו * כדכב4 ראשם עלאנושים
 שיסים ש9כ4 שקבי: עולל4חישה יקעולל4כגסעזכי*

 שסם י בקרים כמו במו מתעוללים * סיקיך'ם4נמם
 תשף תקרא : דוקרים קיכימו קרת 4ט' קך"ר'ם*קבי
 דסל- מקךקרים* עסה קיר * ט9קירים ומשךטפח
 ציון 9גי טקוננים שליסמ מוקרים* בם ילשוןזם

 זה לשה * לסדה השמיעי ברמה קיל סןקרים :נוהרים
 אומר תה בכה אומר :ה 5סר כה* הקרנו טה-ןהועל
 : 3ה שי שישון איכה לשון לעמיר יננו .9כה
 סלמס על כנוי בית וכל כתים, *רכעס כעלת וסות "ות וכל א-בע"ס
 סמסוק,ס rh1' כל סר"םוניס סכתיס מלסת נרתם מסקדיס *לתטוליס,
 איכה יעיב, איכה ישבה, איכה ס"ס איכה ממתחילות מפרמיותסכם5סת
 סרסת מל ספקוקיס נרדמי סר*מוניס סנתים מסלמת כיח כל ותתםיועם,
 כל סרכיעיס סכתים נרדדי וסקדיס בא"ב, טבולות bto סגם הגבראני
 על סרכיעי מכית ותתיטת לנו, היה מה יי זכור מפרמת מפקוקיםל,:י
 מפסק כבקוס וסתתיל בחקותי, אם סכפרמת כתוכתס סכתוכיס רקמימסון
 הפארתי. איכהכקינת

 * שבר הוסיף באף 4לרורי * שלנר פתוח אשפתו איכהמז

 לסג* י טשלל ט' וקטם סנ* 4ד1 טשא שיעה : ס94ראני
 גלטיסינ9ם הכיל לשפוך* שןןעפו איכה 2סג:אותי
 שם ששרב* *מיפתי ומר יקפץ: יינ יי שרשפץי
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 חככה שכו : סרב כססאת':עלי9מ * צללי-ע"נבי-יקמו
 : ועורי בשרי בלה * ?מרי ארח וכ4?כי * חטרי כלהת
 4לי ננה נקף* סבכו ונכשל מזקף* לר1ם ~יתסלע
 אהיר צר מני הקשיבני* לסכול סיגי 9גיייקף:
 9יד 949שה נמלמני הגחיכני: 9טףשסיםס"יכני*
 : ל"מ לכם4מה לשכרי * ארחם ולא שחום לא 9ם *לוחם
 להתעתדי* לגלות מחפה ידי* לשפת גהוצהגלתה
 "חור :טין רסשיכ נשיע* קייב yiNg 4רע קערי:4רר

 פורכי* 4לי גבר ca ?שרעע: שזעק כי גםטלהושיע*
 גרושים ?תיט'ם רריי: 4רר הרכי* סתםובנאקי
 נאם-לזאת: יאמר בכל-זאת* 8פ1 שב ולאט"ףית*
 רב הוכילי* ששף ילנלוץ למאסריי* שך דיץ?רס'
 מגי שעו * להשתקר על-שמגעי ריסק שרף : לי הואא"כ
 כרשתי* יצרני סולק ךכק סירי: ררכי אשרר*כססי
 ונם ךלח מהמיט : קשתו ררך . מחרשתו ללפוש4לי

 גלותאטיל9ם'למ9ליףךםלףלכמיע99ם:ןשיסם*גיא
 ססליס': הביא * כויותי אש ?ונח וזכיותי* לים ההסיו
 שיתי * המעימי למי נק4סים * 'סץעיסי שסגי הולדס'ה
 שורים כליל פסח סקרש האכלים לכלרעמי:שחק

 על כירויים: השבשני * המ1רימ 99סן?אש'שפסילם
 על?ונהקמ* "שקוד כנם * שסם וחלל השריגעי."ש?נו
 כשק * כרעץ שסח והרקד נעא : סגיהם בשרו"כלסם
 טזרת קנעל יישמט : 9ס4ץ ושרם * שסלשץ שימוסרי

 נסשי: משלום מהזנח ומגכהלתהוםהךפישי*לסכפישי*



לס באב לתשעהקינות
 * כזט"9ם ןששפמכם * חשיבכם שח יכוש טפריםנעתי: יכי ואמי * ש"י 4לה ו9הההרי * רה"י נסק ן9כד1'4ר5

 נרדי* ססשש כי זאת זכיה שת-במ"'9ם:והשסך"י
 ןלב לנול זנח : ומרודי זכר-שנרי * רדי מרבוד פץי5סלה
 זיו : ותשוח תןכור לכור * ששים עם יסס"_ע?יו *חקשיס
 אש'בל-לבין זאת נתיבי* פרץ 9כן כי * יקצלמאכיאוקני

 ןנתתי רבה* כי ראינו 52 *ןשח מדבה וכלואנותינוןעקו
 סי ימור * נ9טיני ?4ץ סי סז סמא : חרבהאת-עריכם
 לקרקר חורשי חשב לא-תמנו: נזס9נויהסייךסי9עס'ץ
 : הבהרים הדשים לקרים* מכתי יבכיון ומר * ~הריםקיר
 לקיה חלקיך ינששי* ק'ר9עלר * "שי ט4ישי ספןסשר
 n~aip ןתיכחות 9רץ* מלנתי הקמונ' 92רים :נישי
 9פ5ה ממאסה : את-הארץ אני יהשמ"י * ב?ץפץ
 מוכ * CDUn שרק 4ל' ע'נר וכל * רמם ער ופימירימ' לועי לקי: יי מנב מקוו. אחור ולא-9םוג מד.ן99ה
 ללעוס= כהוסיפי נכלו ספים מובים : ןדומםרחיל

 ?נישני- : על למקרסי-ישא מיב . לסעיף סי סריזסעללי
 ןשתכם נם י ףכמ?ה כרחת קמו סי * נסרה 9רףנכיא
 בת הזנתני כ5-טלה וע5 . כמדים אור סי 'רה ידומזרה:
 סי * חוסהו ?ניטלי ומנים ישם ךיש: ארד ישגאיום.
 * מחי בי שתו יוכעטי ידי פיהו: בשפר גתן שקהו.שכדולי

 יועם עורנו לחי: לסכהף רטן שחיי ?י סטיוקשוטי
 הקרץ: תילה לז ין. סשר. שסנף וגנינו וקרץ*ושרש
 כי * כלם הסד ארחותיו ןצור * הכלם טונוכ5-סכיד



 באב לתשעהקינית89
 הרקה ועל קלסם* סי סי כסעמ שלו לעולם: טנחלא
 * להבי והצית כעפו כלה : ורחם אם-הוגה כי * נסםהיא

 נשים מלבו: ע3ה לא כל כב5* מאורי ששהיכססלית
 טןכירותאשמה* ןשנה שנה "טה.ןןי יושבתוס9ריע5ת

 העביר שטיו על * גיליו לוחצי חלילם לוא : השיה ןטיפל
 * משנר כמהו ל2ת לאמ.תם תסתך4ליו: יטא *עליי

 סייען
vrii 

 למחות לא 3כר: משפם לסטית כמנר* לסחו
 אדם לעווד סרי* הוציא סיער ןאיץ קר5ב5* עםשץ

 כתאנים תת משזעים* הוציא לכורים שריםבריבו:
 כתב ולה מטיים סגורים: טת לעילולסש4?ימ*
 זעיך 9ה יטסי: 4טי סיןה יחי* ייגה חיקים *גסי
 סט'ןליון * יסתנשה טריב גי 4ת?ה * סיסךצה9אי9ה
 כ%ןן מנחמי אקשן* שןא מדיחי סכחאת תצא:לא

 * לס?כ בי כנשל מגממו כחורים : טהייסאיגל *טסרען

 ס?ב: כמפני שיש-באחיו ןכשלי מעלב* העלהושסינה
 נחפשה ערכינו* שי התעב פורכיט* על ג9לנשקד
 ארך ינו ןל *ןאכןרו לקר5ץ2פע8'ם שצו נני%ץךךכינו:
 * במהמלינו ראש נדו נעו 4-כפים: לעסנו נשא *ש8ןם

 זקנים : ומרינו פשענו נחם * בטכמוינו מפיליםרשעים
 כ4ם * כ13ךם משל והשיתום אכלום * שגוןמ לרבעיגם

b שגעם:41כרטם e  סי ןשסעי באף* חמציה שמי 
 ואזעק * ואשתונן כף שהשני ~npD ישף: סכלהוטששף*
 יכוינו* מקש שחף נגמא םירו בענן: סכמה * וטסא5נןס9ס
 משוש בת ש : משיטנו ומאים 9ס' * שטונו כברןלבהנתן



מ באב לתשעהקינות
 : המשטרים ?8כד מישרים* קיי ישנררים*ו-רמישסח
 סצו גדומ'סם* אט ש 'לי ?חןך ןמרףסיסם משקיני ל-טלהע

 עלי יאמרו שחת* סנטר 9ה עערו שצו שיקם:קליני
 ןסק'ם יעע'סקמ'ל ך4ת קטר יגי : יפחתבתוכסתשסד

 * a~UAiG עז :עטשת 94לה 2ע': מרד סיגי-טים *מעני

 טךשה אתךעום: ןהכעדו * ע4ם דרכים ששכטהוצר
 עטי * סשה שק 9סף4'ס עד סמיי * קררה סי או'שטסה
 ער- 49ךה* שדון %ת וץרף * ץקרתוןייםךה ?שהגהרה:
 טסעות4-עלה* וץ?ה*ןץשר לבוד עיךץהןף יייא:ישקיף
 אעןכם לא שח וצור * נץמם נוי טסק עלתה שגלה:ע"י
 ?4רי עי צדיק : ע"מ שלד טף-שג' * זועמם9כף

 כעפי: עדף4י צוי !לכפוי* ישי י9ע"ל"ילספיר*
 : כבור עסתי וןמללי4יילשבי* מעכור* ןסכף ציריעעק

 עפי- * לגרשי %ם 4לי ו"~מם * יורשי ו9ע צעריעיי
 שח רצור * לססריתי עסאו סי-עיון על : על-יאשיטים

 קשוב "יא"' : טת-9רימי וייסר"י * יטריי" עישסמיי
 קין ב: שטץ "ראמי * בני ונשים הלס' על * מיניסרסת
 שטזט קולי * ושלם למחטיאי על:סר * יכלם לא שיקך"י

 כ~ךמ קשת טךיף* ןעלסס קדחוני קלים :טל-מעלם
 שכדג* טל YR ם טסה אק?אג: ביום קרבתמוראף*

 מכת רגז רטה השזב: וסטרין א4ן* כחךש ספיעד
 נסש': ר'כ' אד4' רכס כלשי* בהנמיכי יאומראמשי*
 עפ"י: ך רשימה * 2ךמי כל השמית כעכוזי* רבךאה
 *ךא'מה םןןנם מיעלו לכלעי כי * מאימונם בי רמתהרוח



 כאב לתשעהקינותש
 נמת * עוות בדברם תעמיד רחיק למהכל-נקסים:
 שנ"שחי שמעו גם-זאה: וטף * פרזות אישיבמגשיה
 שכבו : חרפים שמעת * עימולם יכייק4לה *לדחיפתם
 שפתי * ןאונם מאד גאה ושוביסם * סיניים בניופוחחים
 עד משפלת * מסה ביקר סי שוסתי שישי : ןס4י4םקטי
 שלם השיבנו סטנצה: כקילוסם שקסם טלה.שאיל
 לסם ןוכרתי ס"איגים. "סרם 3תאסי * שניםשלים
 חיל שגבו סם . למיל מעני תשור סבא : ראשיגיםטריפ
 כמהם ומ י סגלה תקרא גמול: לסם סשיכ המיל.ן"יוןף
 טגנת-לב: לסם טמן * ילב לסער עולה וסיסיי *4לנ
 ונרדף * לקעקועם טלי ן9לף * ללכדם תקפם תכליתמם
 ומתורתף י ושלחקים דוחקים סטיר 3י ותשמירם:באף
 : סךקים טלה והירנף השיבנו רחיקים. לאאנו
 כפיכס. מ' פרמם ה' זכור sc מפסוקים Cb1' תות כל Cb13 מסקדיס bSh א"בט"ק
 לפני ובא סרבו עטלף * וסניכם 4ר 4?ה 41שר זכריז

 ירטת גרר * ס49ים לסם כמפא כעת נחלתנו *ולסגים
 יימדד * קףףם ט9גן געל ןתומים פנים: שתינעלת
 . מדם חציו והשכיר ללח מימינו . אדמדם בסרטהחו

 גקר. הות שגותו על סם: מלאה ומרבו סטית טןקן4א
 קשר לאס ןקל טערים לנכר. למולי :דו של טלננקה
 אבתינו בלואר: אלע ארוץ אווי בתיף ואני לכריסם
 הכר"ם זנה צ4ה יזה אש* אסלה בחוריו כהסגרנו~רה
 יעל אש. לטת בסוכו התו :עקרים ק"ש* נסוהנלא
 שכענו בניגשנו שיש: שלח ממרום אש בנית9ה



מא באב לתשעהקינות
 למשרת* בם שש באני ושמם שרת* כליבהוציא
 נשלשה פשעים 49א ולא * סקרת כמשכים יסקעירני
 השת כקרקע * "ריץ כא כי *שרו נשים שרת:זיי

 ei~p רבית * פריץ ככיא לפתו שרים * החריץיל'י
 * מחוקים צג4 שכחוץ בחירים השיקץ: צהנתףכלקישים

 ?בעתו זקנים מזיקיכם* רבוא לששים ,ק כיוסת
 : באזקים אמור והוא יצינו עשית * כנשחקיםכהרשוה4
 המון* ויעות חמה ורוכב טדמון* ~יבא מיפןשכת
 נפש יי 2ד * וערמון ולוז לח טיל סני 2ל "קרהללה
 %ד לבוא* מסל סכית סר *סח על טךמין:סדק
 לקר טערכי 8ד על לסמריבו* טססריי ?אשיטרשעה
 טירק ריבי: ?ב ולא שסלנו אמר יצג בו*השריר
 כל- שסם אין אשר ןלרים * לפית ?סךשיס"צסס
 אל שעת ילא גוים רגשי למה לספנית* סיםמאום
 מסינית: בשלש כוש לארץ כשלחום פנות*המנחה
 ?ליף כ' :ם* לעל שררו וסששחות שיר * כלםל?פול ימי מעים ישסם4 . ים כנבכי כבאי שעוסשיכנו
 זאת של י נסקן 2ר בא4 להומות כי : 93צילית:םהרננו
 לסש'נ קתנ4 תקותם * לממשן הלו שכחנוף :לאשטסנו
 סישן: ל9ה עשה נשקעה קול ובתסששן*
 ס,יתין. תי"ו עם אם nSu 61ות 16מ כל כרס מסקדימ 6ל6 א"במ"ק

 לי: אללי מפחים* עללי פייס נשימ תגילנה אםירץ
 ממחים "מד4דימ ילדיהן יחמניות נשים תמשלנהאם

 לסומים ותקשרנה ראשם פאת עזנה אם ל':יסס'ם.אלל'



 נאכ לתשעהקינות41
 וציאון לסך ינק לשון הידבק ץכם : לי אלליפורחים*
 ונכשלאת בואי זו )עפת זו שהנמנה ~שם ל': אללי *צחיסים
 בגדיהוא חני לי זו יעי4ה "ם י י, אייי * צורנייםשגינו
 לבגים שבות ישי טןסין 8ם : י' אי4 * לסחים InnLDסנו'

 * ושיסיםבקערות
 שיק אל הבנות "סנה אם : 4 איי,

 עללים ריחכן תמט9ה אם : 5י אילי * גתפסיםאמקם
 בשכל הזקרנה סם יי: אללי תפוחים* קריהבדחנות
 : אללילי * שחיכם בגים על[ וסם שדךם יצפיקרסם

 : לי אללי * אלוחים סרר מגגימ מאא שמונה ק32ש5נהשכם
 : לי אללי * נפוחים ונודות סלוחים כסיגי רוחם תלהמנהאם
 אלף שמיגים סיקל לטסך חנמ9ה אם : לי אללי *לטיחים שסי 2ד 2?רה ומסשה סטה סשלף תנעמנהאם

 כל-אבזם שם תשיפ9ה אם ל': אללי ירחים*נעגים
 ים על תעכקגה אם לי: אילי * נמוחים כקוציםסגטשות

 וקפ4יקנדן אכם : ל' אללי * סשוחים כ-יפנים קלף שעוינים4קי
 אכן לי: אללי ; שיחים טמבית מריס כהדוריםנפשורז
ותוכרנה
. 

 ולרים מיתי קבין ח'טארה "סח ~Tg ע5
 שוכה יונקימ2ל מאות שלש תקענה טמ יי: אייי *מנהים
 הכילל תראינהך3יעועג3תן ץם : לי אללי * סתותים"מת
 ש4ם לי: אללי סטשסים* רב ידעל

 ולשכני
 שפללם בין

 מ4תו5חז ססעלסגה סם ל': אי4 * סשבס'ם יין מלעבנא
 : לי טללי צחיחים* בציאוןנסכחורים
 יסגי של על הוי מיעים* למילם הקדשנרווי
 4שו טשר ואת * מודיעים שהקראם טה *סרעימ
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 * משמיעים פ-ים ושים תאכלנה אם * מודיעיםלא

 : טשס'עים לא ונביא כטל אדני במקרש יסרגאם
p~u,א"ב b~b ולמה. מ5ת סוגר כ5 וכרץ[ אתה מ5ת  דלת כ5 כר,[ [סקדיס 
 * ועטף אני וכיליני * עמף אימיב הימכ אמרת אתהים

 : צעיף שעכס"ליסם נלא * ש9ף סללי עלעל בתטולטה
 ורוססי נעלטטעה

 סאטן ושא כ""י לסגק* סנים
 גדותיו 9רי וטועה * לשגק עחום רדנים ולשה * ס"קטת

 מפלע* מזלים מפלעיתוציא דבש ,ינום אסהמחנק:
 מהקב מי לף סט ןלק * ל-גוי כ 9שם ן" טתהלנסטס9לע: סי ך9צ4 ועילליסם * 9לע יורי נעימי ושיעייםולטה
 ונכחירם לכו נאמרו * גוי שרעי על יקלה 6ש ולטה *גוי
 ששר מי לסכיא * ישמונים ששים ~אמאת אתהסגוי:
 כשככים זי לעם * ןעמשים מוטסים יןמו ולטה *א49ים
 :מינף קנתה 4ה הר * הודף לשקת נעיט טעה :נמנים
 כסא ותנכל הודף. :מין סש9ט לאחור ולטהושף.
 ובראשון. טרום כננקט ?אשוןי לעלם קרים שטה :ככליף
 : גא'שון צר 4נע סי עד * שלשין 99ה ?שע 3אץןלשה
 ילמה יתפעמו. ססיאמו כשיס י "לימו ימיכ שששטלה
 : 97סימו ס4 יאכל "שי 4 שלקימו אי ןטטר סרף"ר'ץ
 ןלשה . יכו יךלסים יסרך . ים 9"לף פלרסומטה
 ישב קיש שטה : כנק עיקרי *1י4רל מם ניכי עדשללתי
 שטעת חטה : ך%4?שים קלש בית ינשמו . קרשיםגוים ילטהיגשי . מקךשימ ושתבים בסור . קדרשיםועהלות
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 ושכלע ולקה * גירסה לטש וקלסך * סך9ה סךינושי
 : חוסיה ןץלימ פייסה מלמיס * מ9הנקלת
 כהתה* ןנצדיקף סץךקה יי 5ף * מ4א של צדיקעלאמה
 : בחובה שטסנו זאת ס5 סי * סרשה ולני 4סימולשה

 הפנים. בשת ולנו סוגר כל ונר,: הצדקה ה' 5ך ים כל שכר"ם hSb א"בע,ק

 * 4תה יעד סשז מסלאך 4שי 149"ת * סיפחה י לףכ

 : :C?3Em: נאוסני גירסנו אשר בנחייה * ס49ים כשתולנו
 בשת ןלנו * במפות לקת מי מקךב ב13י * שצרמה יילף

 יי לר כמעשיסם:עשות: קנו גק4א 4שי קדשי .סיגים
 בשת ו5ם * לעם לו לקדות וכלהים בללכו *הצדקה
 לף : בפשעם באסליו 13י סוף בים ים על בעמרו *סיגים
 בשת קנו * אלקים ~חגי עדי ואתם 9ןכר * סץךקהיי

 ס4ךקה* יי 5ף : להים לנו עשה קים בסין בטרפנו *סקסים
 * הפנים בשת ילם * בךבש כצפיחת שהפעמתנולטעם

 סנדקה* ת לף : ודבש ~שקן סלת 5פ4יו הקרבנובים
 9לסמ . סיגים בקת ולנו * ץ4ן ועמוד ובאר מןבללכם
 נקצית ל9ן כנחצות * כשתסקק'ם נלנו * ד9ר ספרנולא 4טד9י סמוקה* לף: 9ר44ף ב"ך5יסם אנותינוהישל
 סיטי וכל ועוג בסיחון * מקרחה ץ לף כמריר: 1ךבנרי
 סלי כןם מעל קשר 4א9ד ס49ים. בשת ולני .99ען
 מיריאה יעימ "?י 64על * שלרקה יי לף : סעז9צא

-byV

 בו 4י משה יללם * סיגים בשה רלנו . מו"יעים
 וגבעון ינוב שילה שקיטת * סיךקה ע לף פושעים:טנאנו
 ינו ש4ס4א רשע . סיכם בשה ילני עולמים.יסית



מג כאכ לתשעהקינות
 דרשניתן בעגי * הצדקה יי לף נכלסים: אנו יבםשהרבו
 9ש4כנו 4 סקסים בשת ?לני * קשטים דטני לסיענישסרבו
 מקייטה* יי לף : כרחמים אלינו 2nafnaf לב ו9לאליץ
 מלהשמע* ככושה שנאה שהןתה שנה שאיתססק4ע
 המה ישוע סמורות איש וסכע י משסים בשרגולנו
 : ישקע 4ן9ףחלא
 ושמע. סוגר כל וכרקס אזנך אלהי הטה דלת כל כלקם ססקדיס 6ל6 תשר"קט"ק
 * כשקרם לי מי מנעצת ל4"ן%ת * ןךף ילמי מטה:א

 -שןר כלסיד עד 4רי 4רו שאומרים צ:ררקי שקנתיקטע
 צריק 2ל הדוברת לרךשת * טן9ף חלמי סטה :השמדם
 לשרק: שפוכה קמטה טעים שאין קיל ישסעזיקן*
 מליס וכקייה קימי ו9ם קלח לייר * ט97ל אלמיסטה

 יזמה וחשבי עלה י4צ4 * טויר םלמ' ספהלסליקה: יכין-י "תו העת טא הימיכם שלית v~elnלטלסקה*
 נקסולי: זליץעלות ישו לי שימתטו17צו ייכלייש9עכל
 ספורא* מקדש באש ושלחו לק"צף . אזנף חלהימטה
 אלמי הטה : ימרה וקול תלה סדסיסי 9ק?9יףי"9ע
 לי(רף טונף. אלמי מטה טיססף:על'סמ: ומסלמרפיף 4שי של-סך"סם י"9ע * לסם ססד4 לצין ללעים יטן9ף

 טרחית ושמע . מסנרים ירחינרת מטייסיםוהוציאו
 טן9ף* טלמ' מטה %'רים: סןכוף על שקללימנופם

 ארקים גרים ושמע * מקךש'ם קדש טית וטיפףלקללי
 יעדים לכען'ם * טן9ף אלמי סטה : קדושים מיליתימולץ
 הוללים חית 4"סע * וסיתר "תף ונלקקה לכי9צח
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 לקוברת * טזנף אלמי המה ןכיהו: מאיש "ין יילסגלים
 מדה יסלע4ת לב21ףה טינף* אלמי סטה עוד:שמאף עי סשססטת ?סרו9'ס גדופיך ישקע * עוד ןטיסיא4י

 ןקורע'ם ט9טירים וכבת הש"ע נ?8ה* ןשינוח1חילי
 עזב לגרסגר'ם * טז4ף אלמי סטה : 'ש8ה 9מ'י9ס?ים
 קיטמנו ןקגא 44המנו יש"ע * שומם ןלעד ונמשןיטח
 משסם: טקןשף 2ל טפףןסאר

 מלכות. מרוני ע:למ על וסי* רי"ש. ,ות עד א"ב ע"מתחלתם

 ?משדה מריסין בע4 * סתורה "דוי שלמנוו שרוכב
 ן4שתה נשפך דטם * וקוףלךה כלןע9להף נבטיי *וב94רה
 אני "לה ל וע * מיכוה%2ה חרוני קדישי ה4ם :גנקךה
 במיתה מתו קרושים לב מהלי 4ץעעטךה:סל'סקוש סירתוירי * סיךה אזעק כזכרי זאת * נגרה וזענימכזה
 גולל כנפיל * ברורה ליב ראשון מי גיל ידו *חמקה
 לךבן נורה* שסקןה וככה צוארו פשה ובמעון ך?ןעל

 לרע : ?צייה UYD13 לסרגו פשי ס2רשטעון
 אליי

 שטל
 4טל * סגסקךה טד על ללבות?מקשה

~uid- 
 על ונתנו

 על יסע 2י4יי על 2'4יי שם . סיה?ה מניהטריפותיו
 שתורה. סמ?נטר שה וטטר 44ה סמלה. לסוסהט'י

 לנקשך שירי יעורו קים * משסיה Y_Cg~ ראשוטת להפשעי קוה : כמם4הןחמטיה מיתה נקך9ה"ליופמאום
 תפלין ליקום ה3? עת ספושם ןשע ןנצגןה.יסי
 ס?פלקךה: עולמןמרץ ןנןי?הןה ץ4קה געק ' 4רהטעות

 4ז1 זו היח4ז סרים עיקר רס'2ק'9ה טת כקיאיס"וךיי



מר כאכ לתשעהקינות
 * לסימ4רה קקל 4טקרק זרו ית וקרקי *ייסרה

 4שןקירי:עק'9ה * 4זה נשטהו9שחיוכתקולאסה
 אחריו יהויה 94אובי בן : טמףה מיני בכלגופץטהור
 יז' שיה שכעים 9ז קטרג * ןשזס?ה לב 9ש9יוןססיאו

 לטך-יה: י9לא9תו וסם'ר 4ק' נםעניתנעהארלה*ישב
 * שעשה לעין קסלית טקסיל שקשיי 9זיר?יון חנינארכי

 * זמורה נחסיל' וסק'פיהף עמו תלה וסקי ןדהרשישב

 של ספינין * תנאה כסקר וכרכהו כהם הציתו לאיראת
 ןבי!ש9ב שסיד : מהרה :מות שלא לבו על הניהוציר

 לכלבים ז?קוהווהשליכוהו * עמקה עם הרגוהוהטופר
 הניח שלא 4ל'ו קיל בת !צלה * יקבורה סקנרןלא
 קיים חוצפית רבי ואחריו : י"ק?ה משה מתורתשלום
 צדיק כבמדקןה: פיי כסכל נעקיף הפקוס עיףעברה*
 יום??ב * 9סיקלה שרג לשחרורה נגמיע 9ז של4ן4רבי
 נלא עליו שלפו ס?כ * ~יקרא ~יקרש קדוש נטן תהששת

 אלהים כנ?א נשמתו שסה * לעזה נסייםס4'חוהי
 ל_עמת שלה 9ני היקימו ןכס4ה מסנה צקיה: ןעריוצר

 * לשעלה יוכל מי ןס4ק ק"ג שרמה כמקילה *בנקלה

 ססטפה סרק * נזורה שה אריות יאכלו ממשהיתרת
 ולא יי מ'כ י והכפלה: אריה מרפו התרומהנשוק
 געקנ סלק כושלות לפזום אטץ * ליפרה עודיוסיף
 "למז 'אסר * 'סלד-9לך ל4?ק : צקה כעתומי"יע
 : ננלך כטע לאורי שפלד*ןטי




