
 * באב לתשעה שחריהמרר

 סנרכות ומסדרין סכגסת לניח ווסכימין נ6נ חסעסבשחרית
 3קו5 סכל סיותפלליס רק יוס, 3כל כסירן מקרננותופרטיות
 תפלין מניחים וקין נטליח, מחעטפיס וקין ס"כליס. כדרךדממם
 oh כי בסחריח להקרס "ין כחפ6רס יסרבל עוטר נרכם גס)לכן

 כל לי סעסס נרכת 6ומריס "ין סגם סמדקיקים וזן ויםוכמנחס,
 עסרס טווגס תפלמ לסחפלל ועומדין 33רכוחיס טמע וקוריןכרכי(,
 עננו o1~nlh וקיןבלחם

"51 
 1"1מר  סחפלס חוש וסטה נחס,

 גואל ניןעננו
 לרופ"

 טס o~nb ל" ואס ענווס בפני נרכס
 hSb נסחרית נחס גס לוזיר ראוי סדין )ומן  וזהומו נסווועי"מרס
 קסלוח וים מנחס, חפלת עד מלעוורו לסמחין נסנו קסלוחטנרונ
 ובסיום כסנים, נרכח 6ווור וקינו 3טחריח(, הוויי קינו עגנותגס

 גם פעין )ונרונ תחנון, "ומרים והין ח"ק, סס"ן "ומרסחפ5ס
 כססו" "ף "פיס 6רך "ל "ומריס"ין

 וי,וני6ין ס'(, יוס
 בנים, תוליד כי כפ' והתחנן נסדר הנטיס ג' נו וקוריןס"ת
 יסר"5 ונלבנו, עד לוי נפסך, ונכל עדכסן

 וסו"
 עד סוופטיר

 סיוט ואתר לתורס, לעולים סנרך מי "ובוריס ואין מפסק",סיף
 6חר קותו כקומר קס קדים )ומטונס ח"ק סס"ן "ומרקקרי6ס

 "פכר ו6י סקרו6ים ממנין ססו6 מפגי סוופטיר סטליסיסקר"
  ויוינךבן(ילמפסיק

 נכי ננגון אמיפם אסף 1)ופטירין בז"ון ריי  ובווויבן
 למיכל, ס"ה ומשירין דוד, מנן עד 3רכוח ג' ל"חריסווונרך
 לספר לסור סקינוח ונסעת מקינות, וקומיים סקרן עלייוט3יס
 וחותמים ס6נלות, מן לנו יפסיק טל6 כדי מכנסת לניח חוןילנ6ח
 )וקין אשרי "ומריס ו"ח"כ נערניח, כמו נחמס נפסוקיסקינוח
 nhr וקני פסוק 6ח ומךלנין לציון ובא ו"ומריס לננוח(6וווריס
 חחקכל, נל6 סלם קמיט ו6ומריס וגו' קדוש ואתה ומתחילין וגו'גריתי
 ו"נחס, יגון ונסו עז וכו' גוים קרבו ל"ד סוזן כיטעיס קור6יסו"ח"כ
 ווילס כסיס ומזמורים. סירים 6ומריס וקין ק"י. עלינו,ז"ומרים
 נחמסק פסוקי "מרו סככי ל"חר סקיגות גמר "תרמלין
 סגת. נגסי מלנוס מותרים ומסנדק וממושל סנןוקני



מי * ה ל פח
 : ""ן טעריבט ני:"4"גע ריס מין מיינטריטםביי'גן

 : כיראחף קרשף "5-היקלאשסמווק כיקהף 4?וןא ךסרף ירב41השגי
 סערי1ט: מוגר חיגיין מןעע"נר איט ,עהט"",

 כשלהיםככיח
 נד-הי

 : ברנש
 : נוחן טעריבט :ינמגקגע רימ חין מיי:טריטט רצענמך
 ?רב יני ושרשן: כשלקלף ל"פף(קב שבין
 , : ןןרשפף 4-הייירשך אשהחוה בילף bbNהשרו
 שש"(ןה נשני כבנדף: משק ומקום כיתף יגלוןאסן"י
 עת :י י תמלקי-לף ראגי : עשי למניןן שבךכהושיכלה
 י"אף: nD~S .עמי בךב-ס%ף אלהיםךפון
 אעיאותו: .עת ושין נמצא וךשתבח חי אעמיםךהר5
 לשסייתו: סף שין טלםןנם 4דחיךו :סיד ושייןשיסד
 קדשהו: אלציו ך טרי, עשש גוף ןאימ הגוף רמח לושין

 ראשועאיןךאשיתלכאשיה21 גןרא אשרקדמוןלכלדקר
 לכותו: ומלרזי יע-הק וכל-מצר שלם, אריןהנו
 ומספריתי: סגלי" שושי שך[- ?סם וכנירישסע

 את-"מונחו: המנים 4יאלאקםשמשךשלשמשהשד
 שיתו: סחוסן הביאי ן5יי אל לעפו גסן ט9תהות
 לו?[תון לעו5מיכמ דרזו ממיר נ5א פשל יחליףלא

 שקרחתו: ךכר לטוף משים 9רערינ4 ניוכעצומתן
 ורשותי: ?ע יךשע ממן שסרבלו חמי לאישגומל
 הצקתו: קץ ממשי לסד1ת משימני !סיו למץושלח
 2 תהלתו שם ימנד ער. שרוף חמדו ברב של nkeסרים



 באב* לתשעה שחריתתפלת15
 ככרא: של-יצייכקים מלך ארי עולםאדון
 : סקכא שמו פלד"ו 3ל 9סשצ1 נעשהלעת
 נ1ר4ש: ןמכמ1ץרמכדו כקתל סססמויזכשצהרי
 ה1ה והוא הידהוהוא
 שסי כאין אסךוהוא
 סמלית שלי ר"היייזשלי
 שלי כסי תוליוהיא
 לי ומנום מיןהו4ו
 ריוחי אפקיריביך14

 ופהקיועכז-ריוהי

 : בתמארה ?היהוהוא
 כדמטוררק: ~ypזך, : לססשוה לולסטשיל

 "ופה* וץייר? דקו-ילאווזי
 י4ל"* * רוך יללך(7*2"
 : אקוא כים 13סי9נת
 : ןל?ירה "ישןכעין
 אבא: ותא לין

 : :דיכם נמילרז על וצונו בסיוטיוקדשנו השי העילם 9לד איהיני :י שסהש-ו

 ?ת" וצר ישי ושלם 9יד יללנו ן אסהשריד
 חלילים הלילים יקסם וקסם כי 4.4רא וסקסהסטךם
 טסם כסד ~סתמ ""ם מבשף משא לסבי וידמנגלוי
 * יפיוף ולעמיד לסיקים הקשר א' סבם "חד ןפסםאי

 לעשית: יטסל'א סל-ששר רישא ב שסה?רוף
 תורה: 4דכרי לעשיק וצונובקשותיו קרשני חשי כעולכם סלף אלתנו ן שסףץשריד

 9ק'נף תאסף י9ר' ימת לפלאני הכרמככ-נ4ו
 ילומדי שמף ידעי בלני ושיאל כייף עשףאטוטי וצרצרני שמנפנו הס"ק ושרישל שית ע4%כס'

irn-~hלעמון'צראל ס9לטדתורה ן "טה שייר לשיה : 



מז באב לתשעהשחרית

 "יי- ץי-גני אשי שעולם מי אל"ינו :: 8סהפרוף
 : סתמה גסן ין אתה פרוף ת?תו את לנו ונתןהעמים

 סשץה שעיי לסם שבז "1'ךסרים שלום: להשליףן"ף יריי דשאם "יףרשג: יעי ::"יבי קישרו4כ9הג
 לף תעה: ןמלמוד לקדים ונמילית והראיוןכסנפירים
 קימת ומשרן הזה ששלם ט"ימיסם אוכל שטךםדברים
 חמדים 94מייית טבן"ם שבזד סו ועלז : ס"א לעולםלי

 אורחים ןסכנסת ןעןסית שמרית סטדךש פיתוסששטת
 תפקדו כעיין השת זיוית פירק ןהכ4סת חוליםיגק4ר
 : ולמ א4ד תשה ןמלמ'ד לסכרו אדם פין שלוםנעקשת
 שדאתה שטה )היא( יהירה כי ששט לשטה *חלי
 4קרכי ופטירה ך"טה פי נסוטה אתה :צרטהסטה
 : לבא לעתיד ג' לססזלה "קב' לילה אסידןאטה
 איטי יי ישו "גי מייק סקריי שישסהשל-ןטן
 כל-הרשמות* אד71 של-סקעשיכם יבין הבוסיואלחי
 CPV1D: לקערים קימות סטסזיר ץ אתהברוף

 ~Tc אשי ששלם 9לן אלמוני ע "טהשריף
 כלדק: 4סי7 יכת גיז יכריז סינדילרכי

 : 94ר' עקר ש5א סעולמ קלף אללןנ4 יי אמהברוף
 צשיי%כד: שלא שעולם מלף אל"ינ4 ב אתהבר4ף
 : אשה עשני *5'א סעולמ %ף אמקהץ*'נ4שרוף
 לרצונו: *דקיי לעילם מלץ אלהינג יי טעה ?ך4ף י IWAOt ~רייעןדי"

 : עכרימ פשס סע1למ קלף אלמינף ן "מה4ר4ף



 באב לתשעהשהרית16

 ורמים: טיויש סעלם מיד אלהיני ן 8טהשריו
 אמילים: מתיר העולם מלץ אלהינו יי אמהשרוף
 ?מומים: זלקף העולם מלץ אללוני ן טסהשרש
 ר"ע יעולם מיד טלה'נ4 טטהן?ר4ך

 סארי
 : %2סקדם

 : של-שרכי ל' ראשה סעולם קיף חמסיני יי טסהשריף
 : מצעדי-;םר הכין אשר ועילם מלף %1"ינ4 טסהששף

 שוהי?רוי
 : שלכירה ךירטל אסר סילם סלד חלהןנ4

 עומר העולם %ף ייה'נ4 טחה)?ר4ף

 :( רה בתפש ךשי

 אלהןנף י' שטהשריף
 ק*

 : ?" ליעף ס13מ7 סעולמ
 טעמי שנהי סרוסיי סשלם %ף שללוני ן: שסהשריף

 האלהי ףלנף :י סיש?ןף וצון נ'ס' סעפ92':ותנ4מה
 ?ס'"ב4 ני והקיטל הלנקני ?תורשף שתרכילואכ"ן'43
 לזי נלא נשי71 לירי נלא ו4ת לירי2גכה נלא ס?א לזילא
 4מהכר דע מאדם נסרהנקנ4 הרע ושהיצר תשלם 41כזיון
 ןצרנ4 שת וכף סיים יסט2שים סמיכ גשר והנקטרע

 ששרים נסיקלף ?ל-י1אןנ4 מבשיגי וע?ןף,לרחמים ילסשי למן ובכל-יום סי1כמ יפגוילך(י8:ע?ד-%ד
 : ישראל לעמו מוכים חקרים יטל אבהן ?ר4ךמונים

 סים שטצי%י חטמי אלמיואלהי ם מלמסךף רצוןןהי
 רע 4טסכי סארמ1ע שנים 4מעז4ת פגים "ע~י4??י-יום
 4סקעל ק"ה סרין חש"יסית 4ה"טק4ן יסשועיע4כי2כ7רע

 ק-?ר"ת: "שי13 זכין כן-כרית שהנא נין ךיהדין
 על- 4מ1דה ?סתר *קים זרא 14ם 1טאלעילם
 ומסר: ו:??ם שלתבן טוויי רר1סר~אסרץ



יז באב לתשעהשחרית
 מפילים אנחנו על*%דקוסינו לא כל-סעףלמיםרבון
 טה "נסנו טה * סרכים רךקיף על כי ל?ףתחנוגןנו
 מה-כחנו מה-ןשייזמ מה-צדקנו הסדנו מהחיים

 "בוק'נף ואליי "ליןנו ץ לס4ןף מה-נאסרסה?כוכתנו
 היו שלא ששם ןטישי ל49דף 4א'ן כל-הגבוריםךלא

 מעשיים רב כי השכל עלי  ונבונים סלע כנליוחכמים
 מן-סוסיה סטרם ימומר * לסלוף ק"ל פיסם ריסיתהי
 : הכל סכל שי"ןז
 אה?ף טקרסם 4גי * 4ריקף 4גי עטף אנסנו"4ל

 שגץקיעלגב- וסיס"י!ה:יען4סקןסייףשכשס"ס"
:c~lec;אתו שטא"ס ששטסשסף ככלף בנך יעקב 2?ה 
 : וי"ייז 8י דשיז שמי טת "גאס ששקסמ-כףיסשיססף
 ולהחרף ולשבחף לך להדדית היבים אנסנולסינוף
 ששגינו לשמף: וה'ודידק ילתת-שכח ולקרשולחרף
 וביקר ןןכ ומעריכיכם ג"י4יט'כם שקנסניקהש.לינו ןך,שמוי ומהזפתי גורלנף ומה-יעיכם סלקנוטה-סיב
 ו4ליירם פעק'םוארמרים

 יטסי: יי אלמימ יי ישראלשסע
 ןעד: לעולם מלכותו כבוד שםפרוף

 משנירא היא טסה סעולם נירא שיא עד הואטסה
 ס4א לעולם היא גססה הזה בעולם הוא טסהסעלמ
 שיף פרז וקשש שטף טקר'שי 2ל שמף אתקדש
 טסה שייף * קרג4י גסקכה סריכם י4'שיץסלוסלקל

 : ברכים את-שמף מקדשן



 באב ותשעהשחרית17
 משקנם יגשטי י9אכץ נשקים ח15י% % ה""טלה
 אחרון הוא יאתה ראשון היא טסה טיתס4ייוגים*
 דלשכ? צ"פית טטןכע ף קין ונץ * מ א5ה' שרןיטצל4נרף
 וכרף כשלהים טעה-הוא גי עולם 54-באי ן~דעייקירי
 ןטיצ- את-משמים נקית טחה * וחרץ ממלכותלכל
 ש59-קעש"%יף 4סי * שם ו5-חקר נאת בת-%יס"כץ

 שקינו * טה-קעשה לף "לאטר כמסתיגים אישקליעים
 ש4קכא ודיי שיף שעביי ס9ד עשני 4שהשיששם
 לביא סחיא נעת טה,שותיב טלפוני נ נקו-ל4יקלוני
 נלמסלה יעם שמקם קי-טמן aanN קוי י4?מטמ9מ
 שטין: לסיפם טת-ששמיכם ?שמני מוץ עמיבכל'
 ~Tp: עלת ל"מ שלס מסיקם ינן-'ןנ" ?ושיםלןהיף מקכיבי אאני אה לתיק ןאטרמ ביגעןו: לילסקכינ ששטיי לח"י ייס לטשי לסטי שת-וושגין"סרט"ל% ך?ר"ל טת-וע 4יי : יאיי סי-מקה ןיםק וייגש3ןצ

 קעשף השגי השרש נוארןאת כעשה שקךאת-דפבש
 ולה"ק לטרמה את סחיטה ועשיכית קערשום:נו

tDUP2ליש מסין רני4ת ןג%9 : *יטף עשה ניחס ליססיגי ,יקי ן והשל השד עלה : סין וד"ת נקית 
 משוש וקוק : לזהום ששר .711 מהר טקושולהן
 י9נ9ש המוקי *"*'ות צבם '"ש. צךן תעשףסיגי
שקימם לזקוף: נימס מס אשהגזשה

 א~
 ף?מ לקל קק4ה ס"ק[ :ןך ול

 : נ 99 ע4סש?גה טת-רל ס?טעם אמין 4יונקי



יה כאב לתשעהשהרית
 שעסת קחשסז חד"'ם הךשי קבליים 9ק,ק שייףא
 וקע וקבול פצפון שהייתן סטפויים קל-יום ושעירשר
 כעל ככדים עליכיז סונף טעיז ורטז כ4פו7 שריוטסלי
 ירי ש מסככת מהן אחת מתנה הזהב יעלקמזבהמירטת
 אמ- ההיצ1ן שלשבה קעךבי ןסוד 2ל שופץ ס"קסרם
 הנשרמים ושעירים ס4עוךסים פרים ב : עכב לא בתללא

 סעפישך.ש"ז
 סכן שהוה סקנה סיהב הי-שכה 2ל-סטרטתסיץץ שעל :רמן בצמן "רת טזל' ןק, זקכיל

 שלמזבח מערכי ןסור 2ל שופף היה סרם e._.מעששת
 טכית ומלסין יאלי א4 לא-ג"כ נתן סם-לאססיצט
 סעפור המאת )[ן אלף והיסיד סיבור סמאת נ :סכשן
 בול וק בצמון שהיטען ל-מ21יות רש כעשים ראשייעורי
 שךכע 2ל סגנות כע שר. מעון וךטן כ4סו7 '?רת טללי?טן
 "רן נבא-לו לשכב ישה כ"ש "לה כיצד' :חךפת
 * הערבית צפונית * ששונית מזרחית * מעסיתדר1טית

 * דרומי ןסוד על שמף ר'יה הדם שיטי * דרומיתסעריית

 בכל-מאכל כהנה לזכךי מףהקלעים לקניםושאטליל
 שהיטתה קדשים קוש העולה י עד-חצות: ולילהליומ
 לטשים: ונייסוקליל סישמ היעיקה שרכע שאזפיסנות שמי מעון ורמה כשפון שרת טללי ?טה וקבילכשסין

 גזלות אשם אשמות הן אלו * ואשחית צביר שלמי זנחיה
 אשכם נזיר אשם לרופה שפחה אשם מגילות4שם
 ,יךת בכלי וקבולךטן פצםון שהימתן * תלוי אשםמצורע



 באב לתשעהשחרית18

 לעגים וג4שלין טרגע* שמן טתנית שמי טענןגטפוןורסן
 קצת: עד ליוהן*לה ב59-ט94ל כהוה לוכרי סקלעיםמן
 וכ5-יקים שחיקתן קלים קדשים וזיר ואיל ספודה1

 בשל ונאכ5ץ * ארבע שסן טענות ימי טעון וךט7שאורה
 המירם : חצות לימןללה2ד טששל ?59 4רם לס5~עיר
 לקשיים לכהנים נאכל שהמלם אלא וסם בתמט"מ

 שחימתן קלים קלטים שלסים ' : 'לע?יסםולמגיסם
 טרטע שסן טונות שסי יעין וךטן שן?הוס5-יקרם
 !סים ל"גי ו59-ט4ש5 לקי-טרם וש5-ועייוששליל
 קוסמיים ילא וסם שישא סים סמורם 4סד:נמלה
 הבכור ח : ולעיטיהם ושוסם לנשיהם לכהגיםש9י

 בכ5ימקוכם שחימתן קלים הדשים ?סשחוסמעשר
 : כעימוד ?ונר שיען ונלנר אחת* מתנה טעון ודמןהעזרה
 לס5אט?ם לגהגימ1המעשר נאכל שכור ק4סילמןיעזה
 * אחד י5י5ה !סים לתגי ו?5-ט4ש5 נקי-סעייהאילין

 2י-חצות ילא נאכל ?איפ נל:לה ילא נאסף אינוהלסח
 צ5י: "לא וח59 ושיני לקנויי 4לא ו4ש5וטיפ
 התירדה מדית "n~jyw יי"ש אוסר' דקטעא5ריי

 אנמכתוב מבנין שיה* ומ13:ה %קל!חמר*במנשת:
 וכופרכם * D~gn מכלל * כתובים משני טב ומבניןאקד
 ט9ל5 ס"רמ* ?1st~ ט4 ?ן טסה "י 94ל5 94ךכם זל5ו9ל5'
 קל-ךסר * לקלל צריף שהוא 4מפרמ 5מרמ צריךשהיא
 ג%9 שסנה ?ל~ן?ר ' ןלי!צא 52-ס?ל5 ולטד טלאיצא על-עלמי 55טד לא ללטך מן-סו% ואא ש9ל5שסלה



ים באב לתשעהשחרית
 ו5א יונקי :וא סע4יינף "היא שסד מען לשעוןמשא
 עד ל9ל5ו יכווייו :כוי שמה "י ססרש שרפי ליוזהשא שקלי "מן שיזפי * ולמשגיר לסקל 9ע9זר:שאש5א שסי יעז ליערן כמא ש9ל5 שזה שיזמי *יקהטיר
 זה המכחישים 9תיסים קגי נסן * טפופי עלסךים טעיתנו* הלמך וסר * 9סריש לקליו סשתיבשמדר-.י
 ביניסם: ייכריע סש5ישי השתיג "!בוא עד"ת-זה
 ששנה הבושנו ואגליי אמנונו יי ל49ןף רצון:הי
 : בתורתף חלקנו ומן ביקינו במהרה סטמרששייז
 ? קדמניא יכשנים עילם שיטי לדרסה געסךףךשם

-- -- - - 

 עושה ברוך * הוא ברוף * לעולם וכלה שטסישרוף
 . שקנם והעש שרוך ' נעושה איסר שרוף *בראשית
 סוריות* על מרמם ברור * מארץ על קרסםשריף
 וקנם לעד חי ברוף * לואיו מיב ש9י טשלםשריר
 מ שטה שייד שמו. שייך יטעיל פיךה שריףלוח.
 9טי שיקלי סרה9ז סיב ס"ל * אעולם קלףאיקיני
 יאשתי י ואסריי מסיריי כלשין ומפאר ששבחעפי
 וולף ונןמירות בשכחות אלהינו יי וסללן עכךףדוי

 אלהינו טלקט ונילייף שקף ובושיי י4סלרףששיחף
 שמו ערישעד יטפאר הישח קלן * מעולסים מ'יחיד
 שתששחות: 9ךלל קלף ן אתה שרוף *ס*דיל
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 קירר 2לילסע: קמים הודיעו בשמו קראי לץהודו

 קדשו כשם התהללו בכל-ססלאהיו: קיחולקטרי-לס
nQw1עמיד: מויו כקשמ ןץף ן דושי : " קסקשי לב 
 זרע ומשפסי-פיהו: מפסיו ?שה אשר בסלאוזיוזכרמ
 בכל- אלטינו יי היא וסיריי: י2קנ וגי עליוושקטל
 לאלף צוה דבר בייתו לעילם זליי שלשסע:סטרץ
 וליצחק: ושכיעתף טת-טסרסכם 3רת וששריףר:

 לאמר עולם: ברית לישיאל לחק לעקבונעמלן
 מתי בגויותכם נעלסים: קלל %ץ-שסען רטןלף

 ףמפוכולכה אל-מי מיי :שתהלכו בה שרים שס"מטסטר
 עליהם ייכח לעשקם לטיש לא-הפיס : טסרטל-ןם
 שירו אל-תרעי* ףבבניאי סקש"י טל-תועףילסים:
 מפרו : ןשי4תו מיום-אל-יום כשיו כל-הארץליי
 כל-אלהי כי על-של-אלהים: הוא ןנורא מאףומהלל י גדול 3' 4פלאתיו: ככל-סתמים את-הכידיכשים
 כבוד ליי קנו 2ט'ם משידית לי סבף ייקמו:וסרןה עי לפקיו והרר היד : 4שה שקים ןת טלילימסעטים
 השתחומ לפניו וכאף מנחה שאי שמו שכיד לץ הכף :ועז
 אף-תדון זל-שארץ מלסגיי חילו : וסויטה-קדשל"
 ויאמרו הארץ ותגל השמים ושמחו כל-"מום:סכל
 לעפוש שי-סא יי טלסגי ש4י 4צי ן4נף שיטשר-בי: ןסל- ס"וןה יעלץ ימלאו ההם ירעם מלך: ייכגיןם

 ואמרו : חמדו לעףלמ 3י מונ 3' לי הודף :טת-סאןץ

 להידרת מן-סנרןם ןקבצנמןהצילב4 ושיקף אלמיהושיטני



כ באב להשעהשחרית
 ושרשל אלהי % שייף : יססלסו להשסשף קך"ףלשם

 : לן ?סלל ~TG סל-סגם ויאירו ועד-סעלמטז-סעילמ
 : הוא קירש רנליי לדם והשלת אזיקינו ןרוממו
 ץ הדיש כי קדשו לסר והשהחוו אלקיט ןריממ4

 וקרשה ישחית ויא %ת וכ"י וחום והיאאיטינ':
 לא-תכלא ן אתה 3ל-חמתו: לעיר ולא בתשלהשיב
 רחמיף זכר זצרצי: עמיד ואמתף ססדף טחירהקיף
 על-יתשאל לאלהים עז יגף קטה: שעולם טי וחסדיףזי

 זשיאל אל ממקדשיף נלאמלהים בשחקים: ועיגאותי
 אל-יקמוש : אלהים ערוך לעם ותעצמות עז נועןהוא
 עמיל השכ הארץ שופם הנשא היפיע: ?קמרת אלמ

 צכארת יי : פלה כרכסף על-עמף כלשענה ליי :על-גטים
k היקדה ץ : שר כאס"דם אשךי טיארה יי : קלה יעקב חליי משגב-לנועמנף g ~ t h -  : 9יום7קראנו יעיי 

 %שים ירעם את-נקלקף וברף את*עמףהישויןה
 כי-כף : וקיא יטנבוף לי'2ןרנ4 חכסה נסשנף :ןד-העולם
 עלינו % יהי-חסדף במחנו: ידשן כשם 3י לבנודיווח
 : תקן-לנו וישעף הטרף יי סיענו : לך וחלנושע"ר
 אלמ'ר י' "נבי סקךף: לקען ייקנו לני ןן?סהקיטה
 אשרי ~אמלההו: הרסכ-פיף סירים סא?ץמשעלף
 טססרף ואבי אלוניי: שיי סלם ששרי לי עשקהס4ם
 ןל': גטל 3י ליי טמירה טישועתף לטי יגללקרסי
 אלהיכם הוא ע טי דעי טרשה: לסליי 4אףישטסה לת-" עקדי של-ס"?ץ: לן הכיעף להודהטזמור
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 י שזריו באו : מרעעע'ו וצאן עמו אנפנף ולי זשנ4הוא

 כי-פוג : שמו ברכז 5ו הודו בתהלה קצרותיוכתודה
 : אמונתו ודור ןעד-רר סעיף לעולםן

 סכרף יי שם ןסי : בכנעש'ו יי ?שמח לעולם יי כבירןה'
 ף ככיד~: סוסיים עי ן י ע5-שי-13ים דם : %ים מהלץ עד-מביאו ממזרח-שמש נער-שלכם:סערה

 כמאז סכין בשמים יי לדר-ודר: זכרף יי 5עי5םשמף
 הארץ ןסגל השמ~ם ישמחו ס"5ה: בכלומלכותו
 לעלם ימלץ י יי מ5ף יי מ5ף יי : מ5ד יי בייםניאמרו
 הפיר ע : משרצו מים אבדו !עד עיקם מ5ץ יי :!עד
 ב5נ- מקשבות רבות רמים: מחשבות הניא בים?צת

 מחשבות העמד לעולם ן 2צת ? תקום היא ייטיש13עצת

 : ןיעמד צוה ה4א ויהי אמר הוא כי ורר: 5דרלבי
 יה לו בחר כי~ועקב לו: למושג איה שציוד ץשי-לסר
 יעזנ: 5א ינח5תו עטף % לא-יפש שי למילתו:ושלטל
 ולא טפו לישיב נחרבה ישחית ו5א עון רחום'הבפרוהוא
 ליום-ייטנף: ~עגך משלף הושיעה יי כ5-חמתו:לעיר

 : קלה והליף עיר כ"מף יישבי8"רי
 סלטיי: שיי ה4ם אשרי לי שככה סלםטערי
 לעילה שסף 1אשהקה המלק קוהי ארוממף לריר.מהלה
 ן' גדיל לעולםןעד: שמף הואהשה א%כ בכל-יםועד:
 מעשיף לדורןשכה דור : ח2ר אין ולגדלתו מאךימהלל

 נפע~אתיף ודברי הודף שנוד הדר יעדו:וגבורתיף



כא כאב לתשעהשחרית
 זכר אספמ?ה: עד"ף יאמרו נוראסיף לעזוז"קיסה:
 שגלם 1ךך ן חנוערח4ם : ורבנו יביעוועדקחףרב-מ4בף
 יידוף:י על-של-טע"יו: ורך9יו לכל ןי מוכ :4גדליססד
 יאכזרו סלכותף וכרי ןקרכיסה: ימסקדיף?ל-טע"יף

 חרר ושכ"ד ןבירמי סשךם לסגי להוך'ע4גכהרסףורקרו:
 ט?ל- יטטשלמף ?ל-עלסימ טלכית מלכותך :טלכ4תו
 לשל-ס?פיפיםןץיני יזקף לסל-מנטלים :י ורר:סומףדרר
 יוקח : בעתו "ת-אכלם ניתן-לסם :שקרווטמה שלףכל

 וחסיד בכל-דרכיו יי יק רצרן:צד לסל-מי ומשביעאת-בף
 וקךחהף חשר לכל לשל-קרט'ו יי מ"כ :9?ל-קעש'ו
 2 וישיעם וקטע וקת-כועסם רצטזיש'י:עזה :מאית
 "סלת : ואת-כל-ףךשע'קןשט'ד "ת-כל-אהכיו יישומר

 יעד: לעולם קדשו שם שלזשי וישרף "' 'ריר%
 2 כהטליי נער-עילום טעמתי יה נכרךנש"נמנ4

קשו
 קללני

 ום:: :הוה "מללך לה-:"!ף: נשלי רגלן
 YNUY י ?וךשרם שדילם 4"ה99סי 2 יעילי לילךאשמה
 שקךו סהיא ש?מ לשךטסו ן"ב מ%אך4חו רשלנה:לר

 "שמע: "ש-11לץישה שרורי ש"ל:~הכ שיךי :ושתמריו
 י~שטך ושת-?יאשי-?D שהקפים יקרץ שטנם יערנה
 ןאלט?מ :שום שתיגיים ןהבהישמר : צדיקים אהביהיה ששפים קף 'הוה וקנהינ"סקיי'ם 2 טקיר-סטוים,ה נתשחמלרעכים לצש4"ים י טש*מ עשה : לעילאשלת

 שלמץ לעלם י ף,4ה !9לך ןצץו: ךשץיםןע":רגןל
 : דיליה נדר לדדמיון



 כאב לתשעהשחרית21
 תהלך: קי,ל.ם?אוה טללןנו nwiet קלללה'ו'-ק,נקמו

 לה לשסוי סר05א נסי: סר%וירעי ןהוגל:ירשלח
 לכ,כב'מלקלמשמ,ה מ,נהמקפי : לך4ב,מם(סמךש
 : סקקר און ל%?תו ורב-כס 4דשנ4 נהוליקךא:

 ,ץ?ילהנה מקקןלךשץים2ך'-לךץן ,רנהסעהךך2ילם
 יוקרים שסדם קמכפה : מכיר לילדינו זפר4שתצה
 לוסיה נוקז %יר: סכים סשןקיס 9טר *ץסטקין
 שקץ סכום בגבוית לא דקכאו: :שער ערב ל%לסטה

 מתש את-ישקדו ןה1ה רהבה : ירצה החישלא-בששי

 ארץ אמךסו השלף : "אבשף סשים מלב שלוםיד פעם ו"רגד: אוד מכד ק4מד יריקו שרתקT~rs: לטי 4 של טתיהבה שוקנוטשים למ1%:סמולים
 ?איר ז4ר 25%ר * ס%ן דקרי: ירץ2ד-ס"ה
 ::פור

 רשלי
 : יעמד % 4כ,1 ל9ע קטתם קרסו

 יבייות' הללטה: 3יבןןעיםוכששיים לשל-נוי י לן יא(שה לוירתל: ימש%9'י לרליל-'(קב דמכי סיד ?D??nb: רלי ף99קישכןשיח:רגי1
 קללתיקמח

 ?ל-אקעי: קלליהי כל-סלטיי הלליהובו*יסהם: 'יקירי ישנכם Te: יין-לטה הילו ?
 שכוי וכללוהג אור: פל-?וכבי4%הושמשן%,ילוהו

 סקסן )ע41 טד -עקם נבי : ו4סו,אי %.ף מא 9קוף טת-י יפיפי סקטים: געל ! 4שרושממוסגים
 נקלי א8יגים מן-ה%ץ שת:ה5ה ' קילו יסכור:ולא

 : ךכךו עיקדה *לה ריק ןקי9ור * עשינרד :להטיה
 ק'. שבאיו*(



כב כאכ להשעהשחריה

 קרקשן יר-י-4"ןליישה '. 'היקם
4 %לש :י ,' יסר, , 'ית  יפי-הס'י'ן 

 : קטלים י,;.'לי בג,י,ן,ן כעשי, 'שראל "סף"בדי
 ,נזי ,דהז'ם9שיר צךיששה:ז

 מלי ליץ ?י4%%מז:%

אנגהס%יגגשחההנש



 באב לתשעהשחרית22
 כעטען. 15 סטעהענך חייט ביכו נמך בי: 8מ,4ענרערמ:

 להיי ,2ד-עילם: q~lpp יינו לטרלליסהך"לה, שיוקםלךהקיךיייוי:ד שן שהל חייספי
 וס2?ר : לראש 1 ל9י וסטסנשאימחרץיייימטיל9ה בשמים שיכל כמהיד כהניח והמ"ץכת כהסכנהסקילה
 4?בלרץ זט %4ךף בל מיש ישמה טישסיוסשביד
 )צתהשל"ינומ,ריםץנחנו לנגלועסנקליל:)נידף

~ h T  
 וס4 ס8רץ וכלש494ם סיסים טתשסשטדף?טי?ש"ס ט" ב*% תי-א שסה נץ"ט' ייטע: *ילילם
 סמייך יסמושמה ן9ל-"שך כיטימ שליסץשר

 האלהים יי הכא' טפה ק?"%מ: לי סיטל.מ'שכא ?ת-וי
 כשעטס אים טץ4ר כקשאסי ?שררם ?סר44?ר
 וס4-י סאבתי פססי מוגעני טת-8רץ למתספרית ושיותעמי ףיולסית-ל9בןשפןישיד טורך,ם:?טכ
 מדיק שי טתזייף לור4עמאם לפת וס*ר*שי.מהיייי
 שקוק כטת-י%?קפם וטיבים "ת(ק"ץפיני *יברא"סח

 שם ו"2ש-לע ולימת מכרו ק. ק"ר"ך טרף,יך;ל[,ם 94קלך%2יי קפרן" וקשתים אתת 1סמ7ציים-9יף:
 %גשף קסיו'[ין ייאגכי לקבסם שנום שףןמ4וזיינם

 : %ם קטנים ומי-אבן סיבולת סששסוטץ-4רס7מ
 וירא מעףלם מיד טת-ישיאל הלא בים והלהוישע
 ישראל נלא : סים צל-לקת מת את-מעריםי?רשל
 סחם ווראמ במצרים יונה ושה אשר הנדלה4י2-כעך

 : עכרו ובמארה ולהנה גי-לקטיני ' גג :, 1-6



כג כאב לתשעהשחרית
קילי"-מק,41יף4ך4יהז"?הנזאאלטןשלאירו

סגם גאה שי-גיה ליהיהאשלהלאיי
 וזמרת1ה1ןהיל% נקם: רמהורכבו
סלמו 1ט69קף טל%4הלישובה
 ותיף. אלימה שישךרמה : ןחרחק9ה4של
:~DUFוסלו צרעהטקטקת 

 יקי
 'שכקר סירק

בתט כ"ט 9ל??י והוהזקייפא9ד: זמי :כקוחעךךוכסשילת שהמת : ~עיכנמיקיף קישלשיי יקך4ת כקש: ןאסלמו חךנףלהשלחקיף חהרט גאינהמבןכ איץך: "רר?ץוהמק
 9מ5-ברנילי שוםשיייףג.חרמי

שקר ויבתק: סה"ת9%"4מלם
נשפת ףירישמו1די: חרביאליקנסשי תסלעי שללאסלק כלשיג ארדץאלך
 ואום שעיקרתשליי הם עמיוריחה
מי יהוה באלםמרכמכהאדירים:
 זיוה יסלתמר4 שקיש וער?ה"
נקיס אכץ: "כל.עמי האיגףנמישקלא:
 4-מס 9?7הניגלס גאלה עם-ץ9ס9רה
 וראין "שיםש49יהרשף:

י
 סל

 טפסך נויי%. ילדות: ושןשףז
נמצי' בןך ןאף14 מישב"ילואדים
 אימתהחמל?לסמ כ4ן: ןשןכל

"י-. ששז דך9י ירשהשגללופסי



 באב להשעהשחרית23
 _DV.-ף4ר "ה 44%1ף
9לד נמללת ?מר קסשעמוישמוכעס:  ושנו אימונקרש ןהךף חלסלשפיץ

 :ירי
ן : ו4ד לעלם ימלק 'יהרה
 ע,הס ישני נוס בינבח12רשו סו"ורעה סו מ!9לולשלם!ור:

 ייון בסר מישעים לעלו כטים: ומשל שילוכה ליי?י
 לשלף ך דהיה : סילועה לת ךסןסה עשי יםלשפם

 אחר: ושמו אחד כן יהןה סהוא שייםעלי?ל-סירץ
 יקד: ת אלקינו ץ ןקגטטל שמע לאמר ?תיניבת?סף
 ס!ד,לוסקי,ש סולד סי טלש4, לעד שיךהימשח
 אתלהק 4אח ישקישלרק עי יזיןףק סלל ישוהשיר שכשיני %1מף טלמיבי מ 4שה לף וי ובשרץשקנים
 בךכורז ושלכות קלשה דכצ9?ת ובחלדךיגכקרדץ
 '5ha קלף % ן אסה ?רוף : רעדיעולם טעסהכהיראות
 עשוי סופסר מ94לאא אדון מהודאא %שס??דית

 קייש. "ד "יי ת"י סעילסים: סי % קלףזמרה

 : ,ירע געאי'גדע רימ בעטעס רעסען ,ומהרענד : ,,יט רוטט ממרבעטעררער
 ,:"ואי וגזזו" י'"ךוי'4רןןשה-':מטנךך:
 הוא עוף הותש סילסים ס4י4ריךןסטבךדלעלמג4ד:
 ץט"ואש,ןןה,א""י,ן:ט;.ץן"סרוךטסהךילקינו

 קרעם ,ש% לפסי: ועלזג' ימי 'ושר סעדקכבםמשיף
 פיסלה: ?ורה יי עי עשה חשר יבוראאהל
 -י; ן4 מיץ זני ויישם ,כל: כ,ר~יתקי_ש15ם



כד באב לתשעהשחרית
 ממרש 4במ4כו * דרמטים ולררימ"לןס לאוץסטטיר
 ב* טעקוף רבי 9ה : כראשית טעשה תמידוכל-יהב
 סשלד ק2..יקף: האוץ טלטול עסיס* יסורהפלכם

 n1D~Di והפתנשא ןסספשר סףישח סט'* )כדוססרו9ם

 אדין * עלןני רחם סרטים וההמ'ף עילם אלמי :עולם
 מאורות לשמו* כמד יצר סיה*מוב ישעלוסר'ןעהיסכין לדוי שיוד חל קעקנף: סו4כ חיני 29ן משנשיי* צ4ר?זנ4
 ה מששרד וקישתו: שבזך-טלטסטרים  סעי  שרי* תתמי קהושים צחיו "מת * ףו מת שכיקמן

 על"שסה אלוני
 : שלה וסויך4ף ש"ויף נעל-טאנרי-אור ' 'י'ףקערנה

 שמף ושמכח קדושים שש כוך. יגאלן4 מלקנו"סשרדציגנ4
 עייהימ ףלמ 9שרמיי משיתימן8שי ייצר טללנילעך

 סדים ךסר:להים שקול יחד 4משמיעיםבןראהבריםעןלם
 גבורים כלם ורירים דלם ההזכים פלס : עולם4מלד
 פוסחים וכלם קונם רצון וביראה בטיילה עשיםןכלם

 %94סים ונזמרה ייערה ובמיאשה ונקדשהטת-קיסם
 4טיליסים ומקדושים וכשעריצים ומסחריםהחשטס'ם
 הא: הפלאהר"ח ס4בוי סידיי סשלד הטלפיז-שם

 כע-ה*וניתנ"ם זה טלכהזשמןם על מקבלימעלט(מחבלם
 בדחיה ששמה ונחחרר4ח ליושרם לזה*לסקדיש זהרשהע

 * שןראה ואמרים עונים כחד פעם קדשהובנעימה

 : שמעו כל-סכץ ילא עניכלות ק?הצ ק?הצ יקדהצ



 באב לתשעהשהריה24
 מתנשאיכם גדיל ייעש הקדש ?סיורהןסאופניכם
 וכחומריכם: משבחינה לרעמתכם שרפינם"מרז

 : המקומי פביר-ייברוף
 יתקטף וטירות ןקטם סי ל 14יםףתןטנו*לקלד בריףישל

 ישה גמיות פשל שא הוא כי * 2שגןע4והשוחות
 בירא ףצ%ות מיח מי צדקות ולן ט*מות קעלמךשא
 ששכו הססןש הנמלאתן שרון סמלות מרארפואות
 תאיר 2ל*ציע חדש אור י חסיו לעולם פי נדליםאירים לעשך' פאמור כראשית* טישים תמידנכל-וכן
 : המאורית יער ת שטה 4ייף * 14יי קס?ח 4*ו4הה

 וימרה קרולה חמלה אלהינו יי "סלקנו רשהשמשה

 נף שכיחו טבוענו נעבור מלשך אקינו 4*טח*
 האב שקיט : 4%לשד.4י טס4י שן סים ונקיושלשרם
 ילסיייל לסליו בלבנו הצן 4לינ4 רסס ססרסםישלטטן
 4תורתףןד?ק שיענו השר 84חוה: הילטףסלמים ולקשישת-שזירורי לטמדןלצ"ית וללשד ללמדליקשנ
 ולא- "קף וקלשה לשמיה למכיי ויושד 4ט4יסיףלקני
 טשרשע *ליום וסכילתו ?י-שלתף: ?נשמחהילה גתתנו וסטרא סתווי קדקף ?שם שי : 42י לעולםננני
 פשל של ?י : לארצם קרקסיות ןהיליכן' לשנץשגשת
 מקרבתך ולשון משליצם בחרת וכנו אההןשהמת

 שיוד : בשסקה ולמגרף יף להודות * שמת מלהסיכול לקצי
 נאד. מלך י "~מל י"יי : בשהקה ןשראל בעמו סב"ר יישטה



כה נאכ לתשעהשהריה

 שקך: י יחף שלינו זעה מאר"יט
5 א ק ' -

~WS3 1ד לעמם מלכיתו כנדד שם פנרחףף! : 

 על- ס:ומ קהוה "מי השי ףץןה ד%סכים ןהיףס"1ף: י9סן- 7ךל-;V?3 9שי-יגבה "לעו ימועךששי
 נש"מכםלססף:

 וכרעף 3mQ'PS שה ייסרמ לסרי
 ללשות יקשרעכם י9קימף: וךש9יך בהרדי9ל9טה
 צלוח יסכזנתנם עיגז: ?ן ליששת ווהץצל-ידוי

r-1llD?יסשגיר שי : 

 ססל- ישסדי אלסיסם שתזעף יעם9ה סיםימדף "911ש? ך[שי "קיש.שיקדס' "ם-ישעג~לזן:ה
 יורה פעמו ממר-אך4גם ונתתי : יבכל-נפשכםלכ9גם
 ושב ן%מי הורבד: ומיריה רשף יאססמימגקיש
 קדנשטה ל9ם ר"עקרי : ו"סלמךיקוט ליססמףוערה
 (ס"טמוימם יסיים "ל"ךם ןאכלטם סם וסי.לכדו
 נלא-ואגה שת-סשסום ולגר בכם אף:ידעה בחרה :שם
 לא4111 אמם 'משרים ועל-בייסף 1ל-*~Dggאלה "תידו ושיטם : לשם עא :עף "? מסהך?ץ סעי קכדה טתזנילהגאכרמם סמן לא ומחרקה9טר
 את- אתם ולמדגם : והיניקם למיטמ'ת וסירןרטם
 שרך יסלס"ה יוסף 4ש9מה גה ירגרזו9ום
 היסםחעי ויי נרשיוסיסםישען : ילקיניף סימף Inlt~tDiX יכיצכי'ם : 'וקילףרךש9וה

 גאא אשי מאדטה
 : על-הארץ תשטים יפן * לתף לאנתיבםךהיה



 כאב לתשעהשחרית26
 דשי : לאיד -'nBfD יל יוקףטמגויאמר

 %44ו"ואל'
 למספק צי%ת2יז%9כןרסה לסם ועשי "לרםאסרפ
 יעיעת לשי הההן יקלח: ~Sg מ44ך ןי-עשתן4מקו

 אפם טתיכליטצחןתךעןשיפף תכרסם אתווראיתם
 אשר-8מם זעיכם ואמכי לכ94ם אףמ התירי%א
 טת-כל-סצו.פי געשיפם טזשרף יקען : אמריקףזים

 מא'. עייע bSc מעפ יית יתן 6בtnDbS' 1 לס'כס י6ס " : ולהיןינה אע להלפמ ל% לבית שכרום סשכץ יספםהינאמי חשי טיה*מ ןעה 4י לאלהיהן: קדקיםונויהם

 הססך וססיב ןשה4כ מטסן וסיר וקלם יגכת ןמיבא9ת
 ד-לה מדקר ופיבןשה 94"של הנסקן לשיר וליראוסמם
 ףכעלכ4הו נכון ןססאו קים ושמו י.ם ייא ידוי לדויושיני: סגן יעקב ציי סלעני עולם 91תילהי : שד לילם ניצלן,

 ןח9נים וקוסים סיים לסריי לטת: לעדטכקתו
 2ל ואלים 4טסינ4 2ל עולסתם ולעולמי לעיולצמדים

 דיוס'נ4 ועלשנדני
~V_1 

 : :עיני הקראל יורותןרע של
 וקייטם כם5כ ?סר ג(8מיוגיכם ועל סראשוג'כםעיר
 אמת ולאגעכור: ח.ק ןאממבהן א9ת ועד:לעולם
 קלך מלון4 * זנותינו נאלהי זייני ן ה4אששטה
 ושיפתנו צףר יוענף אבותינו לאל מאלנואבותינו
 : ז4למף טלה'ם 8יד שמר* היא סעולם 4מצילן4פגנו
 למגיסם המוקמנ סגן סעולם היא 8טה "בומינ4עערת
 4ס"ששי מ"%מף עולם שרים : 94ל-יויודוי8ו?יסם



כו נאכ לתשעהשהרית

 לסעיפיך שנשסע "יש ששרי : %ץ שתסי עךהךהטף
 יעקף ארון היא אטה אמת לבו: ע5 וכרף1שיםיתהחתף
 ואתה ראשון ה4א שטה שקת : ריקם לריב סנורומלך
 סמוכים : ימיקש גל אלד 4י שי7 ומשיעניף שמריןיצא

 בת-?ים * 9דיץ4 הטשית.עסרים איטינף ךושלטנף
 ךירידים מבעט מדים נקעט ךימימ4ף גשגתהרגת4בכירף
 על-יאת מטי: 5א סטם יסי שריסם כלםס4קרטגכפ4

 שירות דמירית ךדידים 41סנ4 טל ורישמי חתוכיםש?ח4
 ךם נשם: סי ש5 לקלך ךהוראות וזכיתנס"?חות
 מיציא "שלים יטגלט אים ט"8י5 וניא ודילךנשא
 שועם בעה יעמו ךעצה ילים כעתך יעים ימיהאסרים
 ישך משה * י?כדד היא שריד ?יי71 ל58 טף15ת :שליי
 : כלכם ושטיי ישדד ושיסדי שליק. זני לףדיריי

 ?הדש יל,ךר שטלה גו ויתק ואלםקי-?טסה
 : 1.ןד לעלה ןטלד י ךהנה * ושטייךחסליכ4 הידי ?לכם יסד היזם "ל-"טה ליטףצליליכם שוחי חדשית שירה פלצן: ?שדה קזהלתירדו
 ישה ישרשל ושוררי קיטה ישרשי(צ4ר

 : ~שרשך[ קדיש שמי צבאית יי גאלני * ךןשרא5ךה4דה כנץי
 שירשל: *של ב שטהשריף

 10. :ייטע עמרם, מעונםהיער!ין
 ואהחנן נסדר ctc~h נ' וקורין ס"ת ומונילין ת.ק. 161מר סתפלס תוןלסם"ן

 כלי סלמת דיין כרון נלחם יתמי סינרן D7lp לתולם ומעולס תוליד כי3כ'
 לעולים, סכלך מי 6ומליס ולי! פעמים כגון וכלי נמוך כקול ~קורין ומלכות,טס

 הקינות. לוער סאן ומתפיל סתרן על יומכיס Whl'1 למיכל, ס"תימת~ירין יהללי ו*ומל'ם נכי, ננגון אסיפם אסף ומפצירי! ס.ת וגוללין ת"ק,וקומר



 וותורה* ספר הוצאתסדרש
 געבעטעט: 105גע:דע: ייייד הקדש ארון רעע מיי: ס"ת דער מיי:הטבעןביי'ע

 כוסף איעדף ריצו יי קישה משה האסר סטין י94עגסי

לשנאי
 2 סיר24לק יי ?סר תיךה מצא טיייז ש' טש%ף:

 כקךשתו: 'שרעל לעמד תלה שגונזשריף
 והא ואחרד* כתרך צריף 2למא דקרא שמהבריף
 טךזי :מינך יפרקן לעלם* ?שיאל עיף עםרעותך
 גה?ד ספוב לנא לטימכא מקרשך יסיתלעשך
 דתמייד 1ךטך בענא ?סא * בכרמין עלותנאולקבל
 צריהי4ו 9גו יקיךא "4א :ילךווא * 9מיבומא סייןלן

 הא 48ת * לכלא וקסךגם לכלא הואץ טקס .?שך8ל לע"י זרי ל' של-ר' ?ץן (-,' רימיסי :עלילמרסנם
 יסלכותא 2ל-טלכ:א דשלימ הוא אנן י על-כלאשלים
 דסנך4א הוא בריף דקךשא עבדא אנא היא*די-לף
 שלא . סס29א עי-בי-טלסיז ולא' * רסני"ט4ש 2י לא . ומז משיערן איפסה דיקי יסליאקטה

 קשפ* ואירךס" משפ* רהמיילסא4טלסארש%א.
 א4א בה * וקשפ טען לובד וטקגא * קשפ'4כיאוחי
 ור~א * משינק שטר "שא 'ק'רא קד'שא נלעסה .יסץ
 משאייו נמשלכם 9אירוסא לוי רתפסח חךמרדכוא
 ולילם: ולשין "כ ישראל רכל-עטף ולבאדלבי

 : ספריכט החזטענד :'ך מיי תורה ספר דים קוןרער

 יחרו: שמד יניוטכמה טסי* ליי3רלו
 כי-כל ?מהוד נהתפ"ןתוסגאח ?סונורה תסכולהיף : מ:טיומרלה:ט גע"יינדערימ

 לראש: י לכל שמשנוא ושקלסה לףמ ומארץנשקם



כ? ההורה ספר מוצאתמדר

 הוא: היוש רעליו למדם והשתחוו אלהינו יירוממו
 יי4להינ4: יהקדוש להר"דשו ןהשמחיף ייאלמינףרוממו
 ירית וךזלר גימיקים 2מ ךרסמ הוא שרססיםשב
 עילטתם לפלמח אותנף ונץ סושוחים סל שרע?41ר ךן-עי הרעות סשעויק מן נפשותינו והחילם8(ךכם
 ורחסיכש: ישוזרו מובדק בסךה סש4לטץינויימלא

 מייי ייייי תולםיימ
 ייתרויר חיימגעיי,זט, חרד געזעגט פמרזע:עפ,זט יע,

 טפ-יכט: עי מ.ניעע חייפייפט, מחיזע:ינג ןיי כסן דעי חזןדער

4

 פלמקנו י:חן קירב בזמן 2לינ4 סלגףיזי כסל-ה הטלה ן
 ילרצון ף?41סמימ ילקשד לקן ישראל ?ית 2מויסלסת
 נאמנה יי עדית aieJ משיכה ימימה יי תורת :יקדשתו שי לעפי תורה שבמן בר4ףף הכהן( ב"פ )י"פ :2מיקשב 13י : לתורה סכור 4תנ4 למהינו גדל סנ4 הכל : אמןךנאמר
 ברה יי מות לב משיחי ישרים יי פקודי : קחיכשקיטת
 בי: רחימים לכל היא מגן * קרוסה ך אירת ךךכוכמים הי כשלים: 2פי 4ת :לרף ץ ?טל ל2ש עי ןן שגגם:שאירת

 חגטיוטרטעט: געאיי:רעריוו
 סיים: ללשם סיים כימים ?:י יהויקיםושטם
 מ,ימגעריפענע: רער טפרי3ט מזלם דער מיי: מירזע:,נג דערמחר

 מקברך: שת-ץשרכו
 !2י: לעילם הסנרך 55 בייל גע"חנרע:י"

 : ממרט רמן מחהרט מ,גד דיע:, ,ויערערהמזט מוימגעייפעגערער

 אטה?ריך
- 

 ס4ל %סר-גנ4 ישי מעולם קלך אלקינ4
 סתריה: נומן יי שטה ?ייך 4ת-תררתוי ?גמדלףףלששים

 מ,יפגערומע:ע: רער מפרימט מחר,ע:ן:ג דער מבטניטט בעטיעפפלנדען יעעגמד

 אמת תירת נתדינו העולם4שר מלף להינו יי שטה?ריך

 סת?הנ ניתן יי אטה בריף ?תוקם* 9סע עולםגסי
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 סיחמ.ל'"'ן

 .קוליי
 מטפמיר. ס.* וססליסי ואתחנן, נסדר ג'

 מ(,מףם שלךץ ן?.שןים קנים וכנן בניםשן-תעיר
 ועיד-ךקבה קרע 4ע"ךןם כל טרוק שקר[-טפלתם

 ועת- טק-סיקים סים ששם קעידהיטיפולהשעיקר:
 שטם "שי סמלץ סע5 סמי תאגדון קי-טרףס*רץ
 לא-חץ-כן:מינזלון לרשהה עגה לת-ליהוץכ?ים

תי ב  טוטם קעשיםוו'ו ץסקף ועף ןסץץ "שסתו: 
 שמה: אחכם ןהיה ינהג אשר בייב[ מספרממי

 לאי אשר עץ!טכד קבם ן5 קלשה ץלהיםהכקטם-עם

 משם ונקשתם יריתן: ילא יאכלוד לא ו דשמנין ולאבראון
h יתו :?  ו*:י ובכל- בכל-לבכם תךרשנף כי ומצאת אלהיךאת-ןהוה r ~  :ז :זן:1.:ז י .:: .כ ז 

 ו"סר"ז ייעאיףולסרשכיםס"יה לף שאי "קנכשף:
 עליהום ף י: וקל מץפ לליףןש ט ןד-ןךלף סט ןשמיפים
 טת-קיית ישג" נלא אסייף י נלא יריה לא שיקיףמנוס
 ראשנים ליקים ששל-נא קי להם: נשכע אשראנטיף
 ?ל- ץךם י מלהים משיקרא לט,-ךןימ 4יף4שר-ל?
 כדקך הנלה ס*קךם ןעד-קעה משקדם ןלף"עה ,סטרי
 אלקים קוך[ עם מעקץ ימהו: סיקסה טו ס"קסןדל
 צהרך-לחשמשקר

 קץשר-שקעי
 יאתת כמסול ג.י קקרכ ג.י ל. )קרה ץב.א"לייט הנקף י טי טמהלףי:

 ובמיראים גמזה וכזךוע חזקה ?יר וכמלימהובמיפתים
 שמץכ?ם אל"יקף :ה'וה לכם חשריעשה ככלגדלים
 שן קליעם קיא :השה וו לךעת סרמט שטהלעקךף:
 ליקרר טהךקלי השקשר מן-השמים ישי%. : מלכדיץיד



כח באב לתשעה התורהקריאת
 טת-ץקו סר"ף?ע5-סטרץ :י

 כודוי
 מטוך קסקט יך9?י

ajwn: אחוזיו כורעו וץסחר טת-אכתיף לסב ל ןממת 
 שדלים 13ים )היריש : ממערים הנדל גכקו וסעיוייצעץ
 נהלה את-אךעק לשתילה לסקלן מפ%ף ממץ םועצמי
 ים רלה קי af~*-ל99ף והשכל יידעהןסיים : חמק3'?ם

 ץניך: שז סמקת ועל-סטקץ סשע5 נ"?םק"לה'ם
 סירם קצוף "נל "זי ודת-החיטיי טת-משייושסרט
 ע5- 'סים קח?'ף ונוסען אחריף ולבניך לף ויקבאעיר

 : ש5-סקים לף נהגו שיקיף ?הנהה"רסה4"י
 קדיש. החזבין ימ: ספרילט "11דער
 . שמי ףברט נעשי ידני ז" ?גדל-שאןעטה

 כוייס: טעדלבש שי ןתקדיף ין רחמיףןנל
 טיכותח ומזליף קרען4ה די-ברא ז?ליא רוש ~mp ניתקךשוסנדל
 וטמרו מךיב ויזורז קן2לא ןשרשל שית ך9ל ובמוי וביועיכין?סיכון

 זיסיא* ובקלסי ל?למ מברף רבא שמה יקא *אמן
 הסדיר שקמעא ?סרטם ניסשאר חתנח גלוסיר
 ילון הוא 9ך'ד ךקידשא שסה ונתהללריתעלה

 י"ס?ז ושכיסא ?ש%סא רש'רמאמן-שיטריסא
 : אסן ?אמרו*מא

 הורה. דער ח1י~העבעןבידע
 על- ישרשל שגי למס משה אשי-שם ההצרהףארצ
 פרך שלום: רשיקס3כהמיס ך?סרןעם רר9'ףלישר: נתלקיס 9ה 5טפזיוקים הטש עץ-סןקם 9ידימשה: ייפ'

 לקען חפץ ץ ירבוד: 4שי בשמאלה ביונינהימיכם
 וארי: תעה יגרילצרקו
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 המפרס: דער מחר:ע4ענ:טפיוך

 בה, תושר העילם יך "ליינ, ל טרוקקיקן
 באמרו דנ4למרים בדבריהם ורצה מכביםטנביאים
 עביו וסמשר7 בתלרףק הבוחר ך משהדהקרוץ

 : וצדק האמת ובנביאי עמויב?ש.ראל
 ח,. קיגירמיה

 האלם ואין בגפן ענבים אין נאם-:רוה תסיסיםשכ5.ף
 "נתנו 1י-9ה : לכום,9יים גכל"טד בתלםכל28ה
 3י הךקה-שם שטסיך אל-זכן ךנבהש האספו?שבים
 : ליהדה מקאנו כי מי-ראש ויתקנו הדפנו אלצינוןהיה
 ג"טע סאן : סןקה ןהגף טך9ף לעת ןאיןמיב לשלוםקוף
 ' מעל PD~Dנחרת

 שי-ל"יירץ ך,'שף שעליי קץקל"
 הנטי כי : כה וישבי עיר ומלראה ארץ ויאכלויקואו
 מה- ה ן?! ?לילקי :יז 4ל ס"לסי וים-ןי?ף:DpnN ךקקקי לחש עין-לס4 5%ר עקעגים קישים עקםוכשלס
 אם- בצין אין קיהיה סרסקים סיךץ בת-עטי שיקחקיל
 סקי: טסקל טיקיליקף ס9עקיני סיט % %זסלגה
 כתי על-עשי ני'גץ3': ליא %לתקדץו4נסנ' יעירזור

 9גלןר %ן סלרי סמןססי: שוף מעיתי יעי משיי.ע9י
 כת-ע9י: שרגה קלסה לא מריע 3י שם איןאם-רשא
 ןין9ייקסולןלה רקעה יקרי ןעיך 6ים ראשןקיימן
 ךא1זכה אךחים כמדברמלין ני כת-עמי:מריחניאהחללי
 ים: ב"ר עעךת מנ4שפימ כל" כי מאתם ןאלעהאת-1מי
 כשרץ גבףו לממינה ולא שקי קשבם "ה-לשייםבךךש'



כס כאב לתשעההפמרה
 ?ש יימ-יתקן יאןרעי י:עאו,אט' ץלשה סרסהו'

 זקףנ יישח קל אל-שיקיף ועל-9ל-5ח השמרומרעהו
 מיקה :סמלי 9יעהו רטיש יהלף: רכול וקלפטע 4קני
 ש9טץ גללי: קטבה לשך4םןןר-שמר לסדו ושטרילא

 לין נאם-ןעה: רעת-אאי מאנו במרקה מ-מהבקקו
 בתרפם ובסנטים צורפם הנני צבאותי ורוה אמרזה

 דבךן מרמה לשמם שוחם תץ בת-עקי: מפניושעשה
 העל- ארש: ובקךבי!שים ידבר שת-רעהו שללבסיו
 לא אשר-כ~ה בסי אם נאם-ךהףה לא-אפקד-נםאלה

 טשי זל-.לד." נ1ק':תמ11וס
 ןל(4י(על87ירק

 חילמקנה שמזו ולא ענר מבלי*ץיש נצתו כי קינהמדבר
 את-:רושלם ונסקי הלכו: נרךו וער-בסמה סקסיםסיוף
 מבלי שסקה אסן ?הורה ?את-זס תנים מזוןלגלם
 פי:היה רכר יאשר ץתיאת ויכו החכם מלמאישיושב:
 מבלי כמךפר נצתה הטךץ אנהה על-9ה הגרהטלי
 נקטי אשי ץת-קורתי על-זן9ם יהגה וץאמרעבר:
 ארכי הללו : בה ילא-הלכו ןקילי ולא-שמעילסניקף
 "כיסכם: ,9ד'ם 4שר סנדלים ו-קרי ל9ף .שררות
 קאסילס היע ישרטל אלמי צבאי, ?היה פדיש*יללן

 : סי-יאש נהשקיקים ל4;ף שףטתןסזם
 אמריסם ושלחתי ראכותם המה ידעו לא טשרבשם ~סק*ףמי"

 צקאיז יהט אמר 9ה : אאם כליקי זר-אץ-ססרב
 לשקשוהקץומ,אץהןץ4קהסןיתשל,ץרימוי4?,,יקר,
 1יגיני ומכך4ה 2סי זלני רגעיה יסססך;ה?סלה";ת:
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 א.ך מי..ן נשמע קקי קול כ' : יזלרט.1ד9ץה,עפןשנ.

 השלןכומשכניתינו: גןי כרעזכבהיץ מאי שקנוצוט
 דבר-פיו אזנכם תה1ח דבר*ההיה נשיםכי-שמענה
 מות כי-עלה : קינה רעותה ואשה 4הי ג?וקי9םול%ך4ה
 מחוים y~nD לפןל"ץ,לל באךמנ,קןנו באכ-לפינו
 לדטן ק"לם שלף ונפלה נאםץהוה דגרניהמרחבית:
 סקור כשלזססלן סכלגקקטתי אל-ונסלל :היהאמר ' ג" : ט"קף סקשרןין מאקס וכעקיר בתןע5-טגן

 מהלל "ם-נמת י ימיר: י עשי, "ושמסללקךיקי
 חסד ?"ה יהיה אנן לסי אותי ןנדע סקגיםספתסל5
 : 9"ם-יהוה סוערי קי-9* ששרץ יונקהטשימ
 : ממ,%ענרע: מסרטרמגענדע יער טמדיכט מפטלס יעיגמד

 צירול-סעילטים סעילמ סלד 51מיני יי 8סהשייף
 כטרטר נעושה קאיסר ס4ח9ד סש5 יקי-סדיריתשדיק
 יעט יי הוא 8טה 7919 : אכק ששת שו5-רקרעומקיר
 ייהם 5א-ף2יב סך9ייוטההא אחד ודקר דבריף למנהםננ
 . : 9שי-ר9רייששירז לאי :י שטה יייד . אטה ערס9ז( לאסו אלד אלגי

 ג99יס: צ-ן קישקס ן שטה עייף לחיני*ייסרה תושיע %ש ילע45כת חיילי שית סיא כי 52-צ-ןגסם
 שית וכמלכית וסגוף ס94יא ו"לף' 51יוני 2שמכוי

 זר 5א-ישב *52-כסא1 לעי נטמרר~יבא1נ5 כמגיחירוך
 נשמעת קישף כשם את-ככורו*כי אחרים עידנ5א-יגמלו

 : דיר מגן יי שתה ברוך * לעלסן1ד נרו של'א-יעבה6



ל התורה ספר הכנסתמרר
 :סיט: חיני 5יייקק השרש ארון יעע נטך ס"ת ייח טיס4ט תוןדער
 לכרו* שמו כיאנשה ה דוק יתהמםךמללו

 סגטווטרטעט: געאייגרעריס

 קהלה *טו ן?ז וסכם : ושקדם ?ל-אכץהידו
 מללויה: קרבו עם ןשךאל לננילכל-מסיך'ו

 שי : % נישכי סכל ה%כץומלואה ליהוה מזמור לרודכד
 4סר ק:ן4לה : ןכועם ןן?[-ןסרות וסבה 2ל-יקיםהוא
 ברכה יקא לקרמה: ןשכע נלא נפע' לשיאלא-4שא "עני לגל יגר כטרם שי : מדיו י9קימ יקים ישבילף
 שכקשי רףשן דור ,ןק ושץו: קטלוג ודקה ןתףספח

 טףפ יגאשי9קויי4שאו שגרים יצו : מלהשרגעו

ע,"
 עףו :היה מש19ר עיך לק קך ' יוקיר יד ילב,א

 יאשי4מיישש יתרים יר' : סלסולה 'לי ולהנ"י
 מקד " סא ל כלזיוי: מלך שגם"5א4מע
 Cd~D כן94יי שהלך ע"א ץ9"יי ור-גריכק44וי
 : אתן בעטעט הקורש ארון רען חין ס"ת רער חיי:העבעןביי'ע
 קוקה : דקך"ל אלסי רככות יהרה שוכה יאמרוכנחה
 ןל9שר%ךק כמעף 1עף: וקרט שמה לקטססףךרנה

 : משיסף 4גי עגןף1-מ"כ דוד נעכורוחמידיףורננו:
 "YP'-חיים אל-תעוובו: תשתי ל9ם ותתי מףכ ~hh*שי
 רריי-נעם דרקיה : מאשר נתף9קיס בה לטמזיקיםהיא

 ו2"ו9ה שליף והוה סשיכ4ו שליכם:נ9לינהיבהמה(
 : גןדם נמינוסדת




