
קמט

 סיך?ט4טהאלן9טל
 תרט"1( ברסלאו - תקמ"א)גלוגאו

 אלהינו בית חורבן עלקינה

 טסיל שיני 98היי שטרמיאון!
 אוו. נסני שת-זבדפראות
 ע4ג וסי תסים כיוםשעלסה
 איןף. קרו ססשר 8ין סיקריםוזעם

 נ9שי, זכר שאלה רישה על-סרי5
 ולסוף. 9ךאו סןקים זטךטה יתענגזם
 ירודה, סיל אסייניוכיולדה
 ורר?ף, *דלי ספלה סיריםסי
 וארב, וכך9ל וסבורסיני

 וס9ך?ף. עדי יל9נון, סרמון 3גךיןים,שיזל10
 במורד נזרו שם :כדתי,לשסק

 ד9עוסיף. זם ססזךבי 4שר נישיד9עית

 )שירי-קינה המרובים ה"ציונים" לסוג שייך זהשיר-קינה
 שנתחברו "יך"( - הם וחרוזיהם "ציון" במלההמהחילים

 יהודה לרבי אסיריך" לשלום תשאלי הלא "ציוןבהשפעת
 מטוגו. האחרונים מן והוא ז כמ'שקל'ו נכהב שלא אלאהלוי,

 החרבנות בימי שבאו הרעים המקרים היינו מספר, אין המקרים4

 -והקויות.
 כך. על במחשבותי מצטער ואני שבריך, עדי10
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 טירשטנטהאלרטאל קען

 ינכ* נם שזשב צל ?קשף 9ז4דשטךמי,
 יגיאומ?ף. 4שב שרים צחריס

 נ4ךש, 9:ם ליי, זקט לא שם נם !מא15

 4יעימ?ך. סךאשי שי נם :בדן לוקקסי
 צחרים שקול יסמענג שוסי לנערשימי

 לאלס?ף, ?9ךה לקיל נ4ר צל:שירי
 לינק יךנח שלה 9מושסדתי,

20n~vwטקאוי?ך, שת רגע אף 
 ,שיריממי, זיכויל48ל
 אךן?ף. לדלו זה 2צר מעצישי
 48ר יי ןמן סי קאלה כשאריםסש9תי,
 ngy~eo לא זם סכל, 5י-קלנישעיף

48חות?ף.
 נקז, קביל ך8ימי -9להילול25

 ד9עימיף. לנחלי קצהוטין
 ותקומיי. מקנתי לעילגיםייסו סלד' ירכי זם עיד ~?nG לא שבדתי,יטרמי,

 א4ן 9מו ת9פז4ח זם זים, ירחית יחבור.
 ןצרומ?ך. ובי שי נ99י זרית30

 45חיסיז' pa~w דשם :?איסנליסם
 זיוי. מטות 5ת ןן ?לביר כן יסודיים - ]]: ]ן
 לסלית :שיבי רדמם 8חךי ,כלשר או ..
 . , ול-סר-:'91חותןף. .נס,8מ כז,מאיי "-: ,: :.

שנ.
 %9ם, כמאמי לא שם נם 4ס"! ,.'

- -
 ענף נצר,18
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 ךקו ?יר?ט'ץק-ל יפא,..ל

 סהוגיתוף. תייה.8סח ?כסה-.;45ףלא
 מגל, 'יאלה__9י-טסטן'ייימך,יוטים

 ק14" שנעי: -ו סייכאשר
 י-ני-יקזן.

 ושגין ס?4 מסת 9ר4י7. עמן,נח
 ' יידטר" כ"ל דקו.ת;. וקיפית ,.; ',40

 ך:ס'ף ח

 ,, . :לטי- נפקיר לקאובדטימי,.

-
 ימקישיף. ,וגסםן וריפק 9י

 ,--,י .

 יי קי'ד' )יץי?9ץ?י
 ?לועזי._;... 9עץ,,סט34יויריא4;8ף - ני-שד, 5,.

*5
 עקום,,ר4ךם ופסי שטהמי,

 ,פוי-

 נסם;

 1 ,:ן:.ך

 9ל?ת ר2ע; ;אע" הללי ;

 .רעיפוי-

 י

 _.וי-ע*כןיווה,].,,, נלה ;,המטיסן.
 עיזיו ישען* הייי סשעיז,:ססרר!מזקייי
 יישיי' ילניוווידמ,)4.4ק

 ' ן.

50
: 

 וטלי
 אף. סוים יעיק

_,לי
 ,.. ' שיי, לס4 לודע ין

. 
 שסורס?ף. שת 3ם תהעלה כוס סקקה, סי י '.

 שדמן 4ני" קגייו",;"עוגצור

 :. *יאסיו 04 יט ישי: 11ק 41לל*ן"
 - ויים_ עיו שןיומיה סטי56

, 

 אילייסיף. יריי. *ד9:פהייסקטגי

 לבחינת וחמה, תמצאי עמים בנפול רכש, עמים בשבר45
;... .. . 

 רך. .) -

 . נחמה". חצי רבים"צרת

 4 בז, ויחזקאל ח. בג, ישעיה ע"פ העליזה, צור53

 היו, שרכים משום אוצרותיך, סרסו54
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 פירשטנטהאלרפאלקעב

 סידצות, עדן סטעטירה;סרכים
 נסיי?ף, ראש סיענים :4אששם
 סקסה 79יגי הועילוסים

 ח9יוף. יאשי 4789םנןשיצ*ם60
 ניף 8ךסת על האיר מיקב, כו9נ ,ורף ?ם ..

 זכ4זף. על-ריבות 44דקה9.1שול
 יידלח, לה צרוף איז טחךיסז, :גן5דץ

nc?"44?ף. 8יר אל יוזייס סקסת 
 משוךריס, סקירות שוני משיגה עיד85

 לוןוף. וררו הום 9מיס1 נוסעלא
 4ייייף. גדולי ?ם ?סד 3םניידו יס9סים ח9סים ?ם סופר, ישיט .מיקסים?ם

 94ל8ים, חקים פר!ל יעט סקי ?ם 4;
 סקוסזו. שוכךי 3ם אליהם?קתוממו70

 י99ה טין קילה לרצותיעוד
 4בולות?ף. 5ל ומקרובות סשףלרחיקות

nQrm.~מפשרתן, 98נח 8ם :סיני 
 4ז9רו4זף. עת 9ל 8ן9ךן לא8ם

 שמום, שוסן 94אות, ןן ' 9?9ית '45
 אל?ף. דמו 4או4ן, שאול 5להובר

 משה. נביאירי ראש58
 יוסף. מיע"כ, כופב דרר שם61
 ה,היד,ם בעיזי מאד חשובה היתה י11ד חכמת דמתה,64

 קדם.בימי
 בחרבנן.. אליך, דמו74
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קעג פירשטנטהאלואל

 שיי, חטת 013 קבעת למן9צי
 י?יומיף. שיי כהקר מילי לשכורנעי
 צפון, בת שירד, כלם לדולסה!

 סקך!ף, של איה *ל סקרהידמומי80

 3סם, של ?שמריס?יני

 רעיס?ף. *שרבות 4"קמיוס9ם
 יקכיסל' סק0סוי נקר לאלהימן

 באדו9?ף, שרדי 98ת' 8אל5יוחשו

 קין, *טין יידו תודה, *אין סתו85
 שחון?ף, חיןים סשירו, לאשיא

 ?קרמו, אשי שת שיאש קלידסי

 יבשרןף, הודיעום למה "מידות 4?רסי
 מורה, סאין סעו טדריף, *"יז שדייולכז

 שלסנף. "ןבו *5*ליסם' ?גי80
 סם, נם יעי סיליכי'ליליים

 85אס?ף. על הלסיפי לים, זדוןסשיים
 יוי9יס, מירדו סירץ שלננהום
 שידיף. ?9מו זךים קאו שיעד

 *דוד, מרסיקי רוסי, תיליסיני, י4הנ9
 על-שירימיר? מקטיניי4ה
 סתו, קש*ר עטים ק9יו'ז0ראיגי

 *4יף. יקשנו בו א9ל גיא0קשיפיני
 זרועימי בזקי ציין, בת למכי'98צי

 נביאיך. לך שהודיעו כפי מבשריך, הודיעום88
 מחטאתיך מרובות היו חטאתיהם חטאתיך, על הוסיפו92
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 פירשטנטהאלי0אלקער.'

 ק9ך?ף. של 'ילסקליכהי יאשי ?4רל9רוט100
 ז9רו ךבות ?נים סלכי' יורות.

 אוח9!מ; *?ב תי*סף 8ס!הועיד
 צ*ין, סת שנסי, נם ססם594פד
 t~tgto ו9רי 5:סים שז9ר"יי

 tnp~?1 ?4סק שיךסם, שזכיי105

 שבומזף, 4למי זלייז 'שלססיךי
 ו8ימ9י שלזוי ישי9סס, 8חיזש31ור,

 ז9טיף* טקריכ* זלייה ישלפחנים
 וש9א, :הוששט יקלפה,דוד

 9ל9וף. סשה ויסזק:הושסי110
 וי51י, 4?:ה אירישי'שז9רה.

 יי:יי' ו:מי נשל:של קטז:ה.
 ושיסז וט9ףסי9ז

 זסירוסוף. ט9ויסי וברדע'דכללי
 ו9מן ו"ל:הו קמיאי 'שזזך"115

 יסיי?ף. יויר ו?ך9:הי1ישעלהו
 סקדשף שןפור לא 8ם לסשי ל'12ני4דפק
 כליף. נ:בזו סילוהוזרים

 סשלסים, נ4לי ?ם זלייז' 9בוד נרשה?ם

 ריבוס?ד. "מקיצו מישד *י4ם ?ם נם120
 נספאת, לא ?ם נם ס8אל9היי?יה
 ס4ביך?ף. וךווו סלי וסף, פג4?םפבע
 ntv~ea, 013 זבר 4ליסם נםס"ו

 חיציסווי ול *יאש מיליסםנפיצ'
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קשה ' ' פירשטגפהאלרפאל

 ספיגות,1  'ס*4ן  עיני ת"טע יא יאת ועיל125
 צ שישף זנת 48זלה לעיני,,טם ששת שמז ),

 לי, וריח :ש84י ?מז סי 1ט"
 ישוו: כססי 9זט *ף יין,8ר4יש,'
 יניקה לעשעשי שמן 808ד4יזה,

 ) סרי?ף. שת nlaW לזלהי9סזיונית130

 סיקר, 8ין בזיונות 3קיפוניאם
 תיגיס?ף. 9י דמית 'ייות?ם42וילו
 וחיזן ימם 8ם ייון, 8ת נ*גוגי,וק8ז8י
 )48"יסיו, פינת תיני ציי תשסי,זפי

 כליס חזיה לכלה צוי135
 )בישוף. טסיוי לקנה, ')ביש8"טי

 לש יאסר מקנה ?שש*
 יוייפיו. צי לי נישק תאסר אלוץ ?שיי
 :ס9ש 8ף ?89יבהיא

 . ס9או9?ףיי שת ?ך9א שף 9פץהיא0*1

 ז% 4ןיע סיעים 9דההוא
ך " ניי?ףי ?ד זליי קויסה' גדולעם  

 חששי, שאו לאסירים:שסר
 . ~1דשיו. לעיני ס99ר טין ושלאות1!זשה

 ויקשאה לדהומות וישקע' לגם 4גה5*1
 ךצ1ז?ף. 8)שי ב!99ה1!"9ר1

 ט. סג, ישעיה ע"פ צר, לו138
 מצרים. כגלות מלפנים, פדה .הוא141
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 . . פירשטנטהאליפאלקעו

 . , מסלע. חשיקה לא 5חוריןסינו, . ןסוןהלא-

 5ת ס?ס'ד זבי .זרי4ים' 4אט סשטילחדי
 מועף,ן

 ןזז לצום עם טך9מף עלניושב
ינים150

 גך?י
 לריעוסיר. על נמ?6ם

 בקמי, סרחני עיון, בתס4חסי,
 ?ללייוף. קול 5ת 9שת מ?סישיני8ל
 יריד, לני הימיר צ9אית ןי*סילת
 סקוס?ףי שיירי לנצח ?כחלא

 סגים, גלידי 5בומיסם 1551148

 סזייסיף. ?קשחי בל - ס9או9ם שת?9חי
 טלסיסם, 94יית טחןיקיםעודם

 מוריף. יזשבות סיום שי!לכי
 עמו, יבות ן: :שיב יום :בואעוד

 *ניר. *שקסת יסשךם מרייעוד160
 לשחיל, יס9דף לישון, ששלףיסקדי

 קינומ?ף. תוךה ויעיי שורףלמדוה
 : קנים :לךה שם 9ל שלמקרצי

 49יי. אשר 59ירי למוני, טסרימףימי
 עיצר, לשיז ומרוז רושה 9ל :4יל165

 עון9?ף. 918ש' וט *שלסתו?יקרב
 6חרין, לדור ומיה *ניי' של:סטר
 8לס?ף4 ומשועת ןן טאשה5ת

 עליהם. ושמרת אותם חינכת כלומר זרועוהיך, על ותשאם150
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