
 * באב תשעהמרר

 חל קינו 63נט'
~nhs ליוס נדחס 3סבח ח5 ו"ס 3ד'ון ביזוי .'" 

 קנועס סעודס מנחס קורס "ו פיוס נחנות לסכול גוסגיס ט"ננערג
 עוד לסכול דעתו ס"ין ס)ופסקח סעויס 6כל מ6כליס, קנח נס1לסרנוח
 6"נ 6כל כ"כל, קרקע גני על ליסנ  ונוסנין  חגות, 6חר 6וכליןהחריש
 6חר סספסל על וליסנ לחוור מותר גס ס5ילס, עד )וכעליסלחלון
 על יחר סלמס יסכו סל" לייסר וגריך יום, עדיין Dh מפסקתסעודס
 "פילו לנדו, "חד כל יסכ 6ל6 לניבון, נכוס יהחיי3ו ס65 6חדסולחן
 בסכת ב6חך 6ו בטנת ט"נ חל 06 לעננו. 6חד כל וינרך 6חד,נחדר
 כסעודת ויפילו סולחנו ע5 והעלס )ופסקח בקעודס יין ומוחס בסר"וכל
 3ס ירנן ול6 יוס, הנעוד לספסיק סנריך "ל6 מלכותו, נעתסלמס
 סס)וסות נין עד 51"כול לחזור ויותר נופסקח סעודס ט"כל לע"פסיזחס.
 הנעליס לחלון גריך בחול סיוס. עור 5"כו5 סל" בפירוט עליו קבל"6"כ
 bSh חלנין 6ין נסבת 6נל סיוס, כסיהסך פיך ערנית תפלחקודס
"nhb,וילבד סבת, כנוד נזפני צרכו lfnk Tbinc כרכו. קודס 
 גם ס6"6 ונוסגיס גו"ן, 6"6 ונם3ח  במנתס, בפיס נפילת6ין
 קנות.פרקי

 נר רק )זד5יקין וקין הפרוכת ומסירין לניסכ"נ סולכין ט"נבערבית
 כקול ו))תפ55ין נגזונו, ידליקוסו יכנס ט6ס 6' נר ועוד סתינס לפני6חד
 נמ"ם חל ו"ס עתו, ול" נחס 6ו))רים וקין כ6נ5יס, בכי ודרךדמ))ס
 לקרן ויוסכ קיים( תני קבלות ויס חחקנל, קוים קסלו)ז )ויםחחקנל כ5" סלם קוים ס"ן 6ו)זר להם הפלה "תר מדעת. נקונן סנדלם6ו)ורין
 ו"ח"כ רם בקון סקסל "ותו 6ו)זריס השיבנו לפסוק וכס)וגיעויללס, בבכי יותר קולו מגביס איכס ובכל נרכס, 3לnilsp 6 הגילחוקורץ
 וליה"כ 6חריסס, ורס"ן וכן נ', פעם 5"))רו סם וחוזרין סחיןהסייס
 ו6ונ)רי' שערוד לפני ויעמוד T"nc יקוס ונחס5ו))ס מקינוח פיוטי6ויזרי'
 נועס ויפי 6"6 3מ"ם וכסתה ק"י. עלינו, חחקכל, נלי ק"מ קיום,והחס

 ידיו פוסט קדים ו6))ר לחס חפלח מסייס 6חר ושסין לך, וימן1ל"
 ע5 במרכין 6ין 36ל מיחיד, וכן cho, לותורי בורק ובנרך סנרלקור

 על  י31רילין ט"3  בוזו5"י rhl סבניס,  לברך סל6  נוסגין גססכסמיס,
 סנס))יס. על 651 סנר על hb מנרכין 6ין 536 וסמנים, נפס"גסכום
 סקיגות. לפרוע לביס"כ לילך לו מותר 6נ5תו ירי מנעת חוך"3ל



 * באב לתשעךערביה2

 ןקרבה ישחית ולא עון ןבפר רחוםוהוא
 הודועה :: : סטתו של :עיר ולא מפולסטיב
 קרענו: כיום נעגלוסטלך
 ןיי:ע: געאייגךע ריח בעטעט רעסען ו,"חרענר רופט: פחרבעטערדער

 ססכרר: טת-ן טד-%"4"'
 וגר: 5ע1לם המכיף י1גרוף

 מן4 טללךנו ץ טלהוריף
 טערינ ברברי 4"רד(ע1לם,
 פורקד לסועדהולרכיכם,
 9שש- יגסכינהשלריתמי
 מיטבים טת ומחליףזרצים

 מ5ף ש5 שמו ויתנשאוןתרימם כקשוטי ון'וסגה יהזורף"'
 הוא ברוף סוי1ש שקלסיםשלכי

שה4אךאשועה4אאחר'וןומגלץסיר
 ביה בערבות לרקב 9לה וילקיםשי
 קרוים 4שמ1 95לו. ועיזושמו
 : ותעלה נרכה ש5?5

 ועד: לעלם טלכ4ת1 ר לכו שםשרה
 י41י ן?י מעכה עמברף שםןס'

 ביורא שרצעו, שרקיע בטשטי1מיסם ספיגים שת94סןר
 ן%ה* לע1למ זלנו נגליד מפיד הקם מי 8לשמי. צבאות ת לבלה' ובין יזם גין ףמבדיל להילה 4מכיאים וטעמיי * %י טקס נחשד בשד סיני אור עללכמקפלה,

 ?ובים: המיריב ץ אתה,צרוף
 ,קשית היה יקשט, ?יף בשראל שית עילםשהבת
 גשכג43 טל"ימ ב שן על לשדמי איסם ומשפטיםחקים
 4סס?ומיף תאסף ?דקרי וכיסח 4ויקיף' גיאוקיטנף
 ר(עוס(מיכם* משנף 5,9-טסיי וליהוסףהיה* ידטמ נס4" יקסם :טינף נידד סרבי סם כי 41ד'לע1למ
 ישרטט: 2מ1 אוסכ ת ?מהשרוף



נ כאב לת'שעהערכית
קגנשנניודי: נאמן.( מלך אל ",מי)',יי~גי'ס,'י'.
 ,ככל- ושל-למבגומכל-נמשה אלטוף 'הוה "ףועבת
 41 פרם יעלה "נע אשי ך"יה סריסים ואיי :9אלף
 וכיסף 9ש9טפ אעם ורשרט יסיף ו"נןטמםלסמך:
 לזית יקשרפכם : י9קיקף ויש9ו5 סןרף'9ל9יפ
 צלק שממפכם : סייף זן יישית וסעיציפצף

 : יסז?כיף גימףופעית
 יצוו פנל "עי "ל-סייטי מקיעי "ם-שטוךץג.ןסיה
 בכלי ילץ9דו אלפיכם טת-והיה לאהבה סןיםאספם

 יעיק 9צטו יקר-"ךקקגמ ממטי : מ9יל-נ9"ק5לסר%
 א"כ ןגף"י : כועסכף ומירשן דן* ו"סימיטל19ש
 שז-ישטה ל9ם וז9וט:סשקרי ל9ס9מוו"כלמושרן
 והשתחויסם אסרים אלפים _ן:צסדטם וסרטםלכספת
 ילא:היה ית-סקטים וןער ש9ם "יזעה וסרה :לסם
 "ח-דזס וישטם : ל% עמ והוד, "ער ס"שהשיצק ס_עי קסרה יתיבי14חכדטם ממן לא דשאיה9שר

 ולעמיקגמאסמייי- .4יני9ם: %ד לימשית וסף?ים יאיתעי אטם ףקשרסם ועי*א"וה צ4לכ9גם4י
 שוד י9י9יתפ וסיעף 9"9יג שה ודגי9ני9ום
 : ייש1כז ומן צ94יעת יקסק"ל 3 י9ק4שף7שז9י5
 9ני9קצי יי9 דציכם דרשילמצד

 גששא "שי כארסה
 צל-לארץ: משעם שיש לש לפת לא9טיגםדעה



 כאב להשעהערנית3
 ?4ךיק4לורמל ייעתעל-כ?% לפס ן4"4?טסךמ"לסם ישךטי רגרטל-וע לאמד: טל-כמשה ?היה ו"א9ר4(ן
 אשר-אתם מיניכם ךאחרי לבנ69 אחרי האירי~יא אמם ?המ(3אשיסן 44סינת אתיו4רשכ"שת?טילתם ייש" ל?5 נסניף : יקלח יקיל סעף 2ל"יעתן4%י
 את-כל-מתותי "97יין4שימכם לטען ט4ךיקם:זנים
 אשר טגיןר%"4ימןעם לאלפיהם: הדקיכםלכייפם
 4ע לקלקלם ל% לעית סע?לם סטרץ את9"המנאתי

 סא'. מ5"יכו5ט טעם רות יתן 5כן אמת, ,ימכם 55ר1 ע :ןהיהאלדיכם

 יי הף4י כי קלינו ןק?ם שים-זאת למקדרט9ת
 מיד- ספ?מ * עמי ושראל ואנחנו זילתו ואיןטלקינו
 האים כר(-העריציכם, מכף שגואלנו סלקנימלכים,
 ל9ל-4ויך?י גמור( ההמשלכם מצרינף לנףס%4ע
 עד- ןגטלאירק ק..קר טין עד נדלית העשוקנמטמנו,
 ?ממימ ור(א-נתן כסיירם ניזקנו סיכם מ99י*טין

 ער( קךגם וירכם אךכינו 2ל-עמית המדריכנו *רגלנו

 אותת במךעה קקקה גסים לנו ס4שהשל-שלטינו:
 כים- גע?ךתי סששרק חם, בני באףמהוכיפתים
 למרות מחיכם ושראל את-2פו ויצא מצכ?םוכורי
 את-רירפיסם ים-סוף *7רי כין שפי סועדיי *עילם

 גבורתו כניו נך4"ו : מבע בתהימההוטה-שווטיסכם
 משה עליהם, קכלמ כרצון ומלכיתו לשמו נהידושוחף
 כלם* ואמרו ?בה בשמחה שיסה 4נו לף ךש.רטלובגי



ד באב לתשעהערבית
 ניא ששיש זיגי זרה קי ןליי שזלםקי-שסשה

 משה *מ סגיףבלקעןם *א*טלכףסףךא4 עשהקהלת

 יעלמייאד: שלד ךהלף' ןאקיי* 4ני אליע'
 * מקני %ק %י יהלי את-י_2קנ :י שי-9ךהן8טסר

 : ישיאל 3אל יי אתהיריד
 מרבה כעןה ךכצשגב4 שלוטרי משרן עלים 4סרושלמיים, מלוטי ןוךקעכהק:נו לשלוכם שולמינו "כ4'י'*ג'גן4
 ט4*מ ךססר קעגנף הבן שטףי לגוען ךהוששנףטלול
 שי אימהי 4סיילנ4 שיקדני "ל שי 8יס":נ4 ז98'ףיאצל ומאוכני מלמגךנ4 שמל ה%ןלהסר ןך4ב וחרב וסראגב
 לסלים ונוענמ צאקנ4 ולזמרר אטה, ורחום סחן קלףחל

 עמו שומר נ אתוק שרוך * עולם כער סעטהילשלהם

 : לעךיורתי
 :יויקים שכן מצירן :י שייף : נטמן ' יטן לערלם :ישריף
 : לסיר נפלאית ליה ישך1 אל"ימימי יי שריף :סכסכה
 "טוו סחךץ כל "ת סבירי וישלא לעילם גבויו שםיקריד
 י שם ןס' : שטעשיי :י ושסח לערלם ן גבוי :סי :וטסן
 בעכור עפו את ת יפש לא שי : עולם ןעי שעסהטגךף
 כל ~ירא : ל4ם לי אתכם לעשית יי הואיל כי הבדולשמר
 הוא יי האלהים היא :י ייאירו טוסם על -9ליס4ם

 ת דללה ההיא שים סטוץ וי על ולד יי וסמק :סטלה'ם
 : לד יללני שא"י ןלןמ מ ססדף וסי : "סד טישמסד

 להדוח ס13ים טד רסעי*י וקשישי ישונו גלמיהושלינו
 4יש'ס אשי גלם זל וססלסף: לסקסו קדשףלשם



 ומנחה ושהרית לערביתהפלה4
 שטה ;דיל שי : לשקף ריכשיי ידני ל49רף וישתחוויבואו
 נעאן 2טף ואנסני : לכדף טלהים טעה עילאיתועשה

 תהלתף: נספר ןדר )דיר לעולם לף ניהסרעיסף
 פרוף פרורתכ"כשנו* שרוךייכלילה*כרוץייביים*

 רוחי 98קיר וךף : טיש של-4שר וריס של-סי94ש כידי חשר ןסקשיצים' שחיים נפשית 4נךף כי כקומנו:ת
 שמף יחי שששקים שישני : ח9ת אל :2 איסישליסה
 : וקד לעולם ?לןנו ומלוץ תמיר משיכותףוקים
 באמת" כישועתף נפשנו ותגל לננו וישמח עינןנויראו
 ללס ימלף ן ןי מלך' יי מלא' ן * אלמעו קלך לציןלמר
 בכבוד תמלוף ער רלעילמי שיא קלף כשלכהת שי *ןער
 שקכירו השלך ןי "טה שייך * אטה טלא קלך ל4י איןשי

 קד". ח5' : סעשיו כל ןעל וער לעולם "לדני יקלוךשסיר

 ד-ק ר ש ע ו-ק נ מש
 ולמנחה לשחריתלערבית

 : תהלתף יויר ופי nmeln יקדיטדני

 שגיסם טללי שוביקיבו נאלטי ושלבייבי יי שהיהמריץ
 של והנורא שפד ידל מטל ואליי-שקב POtאיסי
 אבות חמיי וזוור סכל וקבה סיבים מיךים מסל?ליד
 עעי קלך * 4שף4ה שמו לקען 4גיקם לבני %שליסכיא
 : אברהם מגו יי אתה ערוך * ונשןומהטיע
 ' להושיע רב 8טה מסים לסנה אדל לעילם %4רשטה
 סייםמכלכל

~ons 
 סוסך רוים ורססים שתים יסייף

 אמונינו ומק"ח קטורים ומתיר הולים ןריפאנופלים



ה ומנחה ושחרית לערביתתפלה

 קלף לף דיסה ומי קבירות כןל סבןדף סי * 4טרליעוגי
 * מתים לסחית :שיעה.ונאמןאחה יט4קיסטטיתומסמק

 סשסים: ימןה % סמה?רוף
 אדתד שכקרישים 3שם פעולם *מף אתנמיש ו י ז- ס"סיס- fillV1 ים-י,ייחס קרושאתהק
 זה זהאל נייאליחרא "ייש4ימ4'מינ33ת4בעלןדושמף
 ::צכא1תמלאשלסארץ וטטי"רקייששרדשקתש ככל-וקדישים

 לר1רןרור "' ללויה: ודץ לדד א,ןף13%ן לעולם פרוף *וכלדק ק"":יףי: םטק1מן.",4בךכריחדשףקתובלאנור. ו.ןז :ל/ ווכל ת 9'""?ריף?גדר יאקרי. ?ריף "'ללעסם : כדיו ; לךאי,וט,4ממ
 וששף נקףיש אך*סף שסים לנגח 4דןף נגיד הארש ייאתה
 .ן

 ' .' ז ת

הידוש. קלף טל סי נגד לעילם יטיש 5א "קינו איקיני
 ומדיש: סאל ין טפה ?ריף אפה. הריש גריי

 פינה* למגמש ומלאטד דעת ללוךם חוגןטסרק
 : "יי:4עטמ4טעט מח,גענדע: נירי :גת ט,5"'",

 ךצינף. חשי לעשירי ותלומנו תיךוקף. מרע החננתניאתוה
 :שראל בין לחשף איר גין להיי קדש בין שלקינו ץ)סולל
 החל טשךו, לקינו פקעיה. יטי לששת השגיעי י1ם ביןלעיים
 ומנהים טכל.סיא לשוסים לסלדם לקראסנו הבקים סטיםקליני

 : ביראתף ומרבקיםטלל-חון

 ץ אתוה פרור . נסילשל ייגדר יקה שאזף סגף)7(
 : הדעתחונן

 לעבדדתף מלגנו יקיכנו לתורתך שקיניקשיגךו
 יי טסרל גרוף לחיץ* שלקה כתשובהךסקןיגנו
 : בחשיכההריצה

 חנון יי אסה ביוך אתה* וסילס מהל גיטילנו 2י מלכנו מסך[-לנו חמושנו כי 4שבינףקלח-לנו
 : לסלוחהמיפה



 ומנחה ושחרית לערניתתמלח5
 שמע לקען מהרה וגאלנו ריבנו וריבה בקנינוראה
 : יתקטל גיאל יי אתה ברוץ * אתה סלק גשלכי

 עננו. כקן 14טל סתסלס נתרגלתסס"ן
 ט5-קפן חגתנו. 4רי5ה בצרה גי תעניקנו. צים ביום ןננו. מןגןו

 נא סכר . מתסכתנו וטל-"ת_עלם . טקןו טלף וטל-סקסי .ט5-ר"נ4
 טיסע: והגי מדגרים הם עור  געסה'  ט4י וקקאי טחם וליה,לגאסר נן9י . :עסו סיף נהןא פןם לנמקנו. סקןף 4א :סי לשן"קני."ר1ב
 וצוקה: %ה 2ת ב9ל וטוויל כובה ירחי ב2ת העינה :: טסהגי

 : צןה בעת העונה יי אסהברוך

 * אתה תהלקנ4 כי ונושקה הישן"נ4 ונרפא גירפעני

 י1טא קיד טל גי סכ1קיני )קל שלטה ןפוטהומעלה
 ישראל: עמי חילי רופא ת ס"ה שייך * קמה ורחטןואטז
 ואת-כלש סיאת את-סקסה אלהינו יי "לינושרד

 קידטדק ס2י 2ל 9ןקה גסן )מוקדו סכו"מהסיס
 פריץ המוכות* כשנים שנהנו וברץ טפובףןשקעם
 : סריגים מברך ןטסה
 גליותימ לקבץ נם ושא למריקנו ודול משופרתקע
 יי אחה ברוץ סןץ* סגפים מאןגע יהדןקבעןף
 יש?טל: 2מף נדמיקגץ

 9סמצחלדה ו?עאינו שמראשנה שוטשנףסשיסףק
 לברף :ן אתה "גינו ומליץ וכשנחה ינון סק3וןסקר
 מ אתדר ברוץ במשפכם* יציינו ויחסיםומקד
 : ומשפם צדקה אוהבפולץ

 ושזיק ה5-העשי ההיק ט4-קהי:לשי"י4יכם
 יסרור וכגידים ושעלתו קפאה וקלכם יאקדיקרקע



ו ומנחה ושהרית לערכיתהפלה

 ?ייד * ייקיני סקסרה ךמ?גיע יממגי יישמימעקר
 : ודים ומכנן2 או:גים שיכי ץשטה

 גירז עיף יעל-זקגי ך2ל-הלסיריכםעל-הצדיקים
 שלט הגק 4ךי ךעל םיפריסכם ילטת ןעלדקיןאל
 מכוסחים לכל מדב ?סר ומן אלפינו יי ךמ1'ף:סמו
 גבוש נלא לעולם עששם סלקני ושים גאיתגש9ף
 לצריק'ם: ומסשה משען :י אתה ברוץ * בקקנוכי-כף

 ותנסה וסשכיז סשיכ כרחמים עילף2לירישלק
 וסטא עולם גייז ויקיני לקרוב אויה יוגה דכרטהשר
 "(ימנכ,ן ליין* לתיקה מסרהדןד

 שטה וייך ישם
 : ןרף24לכם כדנהן

 סרים ףרמ מצ9ימ ממרה ןףףף דיריתעטה
 אתה שרוף כל-סים. קינו לישיעתף כיבישי?תף

 :שיאה: ~רז מצקיםן
 וקגך( לליבו ורמכם חום ארםמינ4 ץ קולגףיסע

---- 
 : "יי:געטמזטלט 5ו!זגענרע! היער וירד גונחה !ן"(

 ואת-העיר ןיושלף וית-אבלי צ"יז אע-אסלי אלהינו ייגחם
 ןססך9ה י"ןס' מבלי הסלה נקשיטטה. וה?זויה נססרקהסוכלה

 יושבת ןסיא יו"כ. סחיז וסשוסקה הבדרה, ךס?זו:הט?עדנ1פיסי
 :ייה שיא !ע%?ה בישה ספיי~יעשה

). 
 נייר-וס - יייינית ן2סלןיס

 ססיךי שרון 73הךגו . לחרב כשראל את-עמף ויטילו יקילים.עיברי
 על לוי לגי קילה. מצננן ןירו*לף "ך?ה ?סר פין עללכן?יי71.
 שסה tiNaa סצ"ה' באש יי חטה 3י סלליסם. על סעי מעיסלליסם
 מכיב. אש חוטת לאם-ץ שמה-לה וימור,יגי ל?פמה.היד
 :יוקלק: ובונה שון ?DC2 :ן אסה ברוף נתיכה. אסיהולככ1ר



 ומנחה ושחרית לערכיתתפלה6
 תפלית שומע טל גי ?סלמט "ת י9רצון4יןסים
 "שנקנו* טל ריקם שלגסי ומלש4ךף * אתהןססנונים

 היין. עננו היער 4ע"יינדע ריח זעט5ט מנחה15
 "ל-קשו ייהנו. גדולה בשוה כי . קעניקנו צדם קיים ' "גדיעגךי:

 נא ה2ו םזחנתנו. ועל-""עלם סטנו. יגןף וטל-תסמרטל-רשענו.
 כףבר . איף4גןו נחןא טןם . יקנו מקךף גא ןסי לשן"תנו.טיוב
 : אשסע נאני מרברים הם עור . אענה 1"ני ןקקאו קןם וקהשנחסר

 : יצוקה "ןה עת ומציל?קל 18רה צקה. סעונהבעת טזהךגי

 ברוף ברחמיכם* 2ש'ראל עמף תפלת שומע "מהשי
 : תפלה שומע ץאתה
 והשב הבתפ,"ם* ישלאל בעמף אלהיני "רצה
 באהכה יתפלמם ישרק ביתףןאשי לדביר שעכובהאת
 * עמף ישראל עבירת ומיד לדצ? ותהי כרצוןחקכל

 אמה גיור * ורסמים לאין בעמהבף עיקינףרססדקה
 לציון: שכקתף סשסןיי2:

 :* הוא ששסה לף "נסנו ידים שאטה לר אנסתימירים
 ;ל קיטי "גיקינ' נאיטי אלצינו חנותינו וקטי להיט 2יהוא

 ולוש הגדול לשמף 444ראוג' טגן נעץני ציי ' 42ד?ע21כם ברכות בראשית ,41ר יויכנו בשי -י :- - .. -י :י:י .(
 תסכנו קן ותמתנו שתחייתנו על"יזנףשתההואלדורודור*

 יס?י1ת שיי1קע' ?האטף י"קןקני על יסלקף ?סטר לףבנרה
 7ס:נגל.ת "די. נקל קןך היסוריםס:נ,

 שלקל-עת לאימיףןמובוסיף ג9 עשנוועל יוםגקדףשייל סהוואהץ: של ברוך לן. שי:ג לףיעלגשמותעוהפ?דות יצ,-
 וסקרמם רחטןף לא-כלו שי ספוב * ולסעדם 41מר4רב
 : לף קלני טעולם מקןיף שתתפףמ
 : ו4ד לעי1מ סלקנותמיר שמף לסרוסם 4רף וף 4למןעל



ז' ומנחה ושחרית לערביתהפלה

 :שי4תנ4 הי ששקת שיף את ויסללו ה סייםיוך4ףקלןכלם
 יהידא: 4שה שסףילף :נסמונ חמה לריף * 9להטןקנ4

 מיה עלןןי ס9תו9ה חתורה סיזיאת שללקה קרקנו נו אבוסי ק"ן4ק
 :: :9י9ף : ישטיר חדייף עם קטרים יקדי שחר, ס9י ק"מייה591ף

 קלים: יף ונשם חליף 99יי :! :שא ויש?: ש9ייטליף י :! :שין3שאבף:
 ",עלשוס.כערבית וט. "ומריס ובטנחהבשחרית

 רכסכם* שיוכם ן נמקד סו וסרסה מוסה שלוםשים
 טשים ציף דפ ן * עשף ושרשל פל ןעלורססהמאלינו

 אסה יי * לעולם ן4ךכנוא9ינ4ןלטפץסדבאורפניף*
 למ9ך~-השלוכם* ן וכרץ יךקה מסד וחסכתמיים להדון קלף הוא ןשייאורסניףםשסל%?%קטתורה

 : יש"קף 4כ4ל-שעה פסל-עת ישראל "ת-עיףלסיף בעיט ופט ן פעיץ ומוכ * ף%9ם מליעםןרףמים
 : בשלם ישראל שת-עמו סמ4רף ? חמהסעיף
 מדים טשי ןלק2ללי nD~D מף4י יישמי ylP~ לש91י ציי 'אישי
 לכל מרייונישי וק9?ימיף ?תירעף יקי יסח תסטה ו94ייכלןנששי

 לקטן ועשה . סףזבי4ם ן2*ל המקמומם 9ס?ה ?זה זלימחושכיס
 למען תורתף. למפז קךשמף,עשה למען ימינהעשה למעןשקה1שה
 ,ס: רגון כ"י "'מ'טס י";"ס : וענני ימינף היייעה יעייף3חלצון

 קים סטקרש *4ית בזסן ליעף. ידוע קלוי ידלמימ.רשן
 יךמי, חלבו אלא מטיו טקרייים ואיו , ורסן מקריב חומאאדם

 ן4מסעט 9קע4ית :ש49י ?41שי . שכשי סרטים 9רסןףוטסה.
 *)סטנעט ורפי סליי שחי ל49ןף ?צין וסי ררסי.סלעי
 גסךאקי: ס"ןקס 1ל-נב לפלף הקרנותיו לאלוקים
 שלום עשה וגאלי: צורי יי לפניך לבי והגיון פי אטרי לרצוןןהיו

 וצין יהי : אקן ןאמרו כלישראל ןעל עייני שלים ~עשה הואבמרגעיו
 פןמינוןסל במהךה המץרש בית ץכוקינושןבנה היאיקיני.ואלטיל9ןןף
 סמגתג. !פ' תי'ט : 9תיימףמבקני

 יככי. נסי נק"ל איכה סגלת והטרק ~rnb על יו:כין ערבית תפלתלנותר




