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 ככי*י. עלים נכתב כך מרוטינבורק", מאיר ר' הרב יסד הקינה1,ז"ת

 ששמאייכם "כלוף ילשל.כם 9.ךש ירוקה שאל'מב
 sns~שכיו

 וסכ"סים טרץ קעסי כשיקסים ~ביליד:
 ואיל חשכים הולכים ג5י5יף: קר מז ע5יסטשחיממים

 ואלוף: חרח אשי סליקם יומם לאור וקייצםננה
 סקוגן סטיר נשקי בלב ביכה ?אנח אגישישקם
 ?ןק?א יענה ובנות בסגים 1'סאונן העליף: עירי2לי
 תאכף אוסלה 9טש לתיגה טילה שילליף: סרסעד
 2יי?ר' טן עי 9נסליף: לנים ;9ף ?5א 9שר9טש
 חרצף: כפו ק5א פרסי וסני משקם ברב שוכנהתהי
 סמש~מינם 99י ט5 בגי לשפים נאפק סרבמשב
 כסקים טש ?ת לשרוף ח?יור עור ייליל'ך:נסכיא
 ?אש בלשיד צורי : 3מו5יף לף ":שלכם ט"ד'?לען

 בשולןף: שש ת5סמ וחמרית שי ?סגד עקמלמעביר
 וזרח בגדוליכם ומאם נהים 9סר 9ף קלסןסיני

 נמרי תתנעם בי לדת למוסרז לנסיתס?נולוף:
 9זה "שי ל9לר 9ש5 וכשלרר: טישול ומן"זב?"
 מסרז : כמליף את ?ן יעע אשר nDU כנולמשמה
 טלינוה לבוש טעיה לשק לבושך סיני תסכםטעיל
 וכיש 9נס5 שיף :עיי ד%9ת איריד ששלי:מקליף
 סהר דהי וטירד משה "עילךר: שיי שגילקדרות
 הדש גל'לטי: ;שרפף 9כן פרשה תלה מישנטשט5
 ?59-יש' שוסף לסשסירן סרס'ע' וךקשרשלישי



מא באב לתשעהקינות
 למש לירוף ושלחו ש4ה לייחותועוי 4יעוליל%:
 .וערב ושז לנטשי אתש" %סליך: השלוכם הזהות
 תוף של שללץ: טופי .טשי רשמי טהרי אכוליאשי
 אכלתן סט מלוליך %ך ליצוא יריה לאמסיך: לבוא "89ם חשי לליון שלל נשייתו כרחתרחובה
 npaios ליםי מרכש 4ס' ~9"ק ססלתך: ישרוחיב
 שאוב לעיני וערב :. ונליז כנול שות מירנל'רטעא
 טד:סיבו : 9עילעי טונף טמןיק לסל סלי רטעל4כ'ס'ס'

 ממלוך: לייוד ומסי לסרי ש' ל%י:צניר%ררמס2ל
 וזרז סטם לכד נשארתי י43יד כשכל ייניייייד: יסו הלא וע4 למרחוק בדרך הלף כם15 צרורלקח
 נשרשו ששים לקיל עור אשמע לא מ%לןך: הרוראש
 שי ששק נטסשם שלשש : מליליך ושי סיסמי נסקו %י4לי
 אלי והשעי 4יל כל טל תרח אשי as~n מאחי 2למאד טסט" מללוך: נקשית וקשין שחול יקרי4צמף נאדלי

 אהבתווכיר ולי סיף ועל שביובך על לציי סי בקול זקקייאלצו:

 כליי
 ההוסרה .2ל' שק לכוש חגרי :

 טימות:ןנוסד ילילךד: טת ו99סה לסלק4שי!יסה
 שסלוד: את אים ישרון שבטי שבות השיב צייונססך
 וצמל' %החול תלשי "קחל וחף שני כערי הצעריעה4

 יסשטד נ'ניש %ר לר !ץ'י העת ליש 'רי6י9חולוך:
 חסלה:ומחיי
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 מקול. סו* וגם חזק מאיר תחוס ונסך א.בע"ס

 2ל בקולר ברמה זעקי "נורןך, קדית פאי צפיית ציוןכמב
 לח שפית שלים לאל ולחנן לבקש ססנויה אלאכודוך:
 לזר שהסתו לד "ייר 9סץרף בעל בחירןך: לכניונם
 אזי לב בלוח יפסח גלף גדוריך: נגד ונם לשדרלסטך
 הדריך: קיל לסרים תצפצף אף 2בורף לסליץיעיר נכהות דברי דרדיך: על שדיכה קשייה 9טחושקטף
 נן לסוגה ילסטם 9?לד וללץ למיסר ורירךסשכ
 לשרך לך בכתבה ינם וקדושין כמהי ושרורדןך:
Tclהלא לאישך סך9ס'ם ין4ים !רע ן9רוך: נריר 
 נששלי ואירילדו

ילא סטר כ"ז נזכר סטק הסיריר: מכל
 נשלקי

 מיען מרודןר: ספר שמי בירך בא לא
 ןם והשפל נתקלסת כן עלי במרד ממאנתמטענת
 שוליך קלון השיטה 3י דמומה בדורה יישבתןדעיןך:
 ןצאוך סם ך בכן.ר. ססד'ק'ם 3ל ככוריך: ננךליונגלית
 טאין נחלל סלא לבי : לבודדך היו וסם ומהוליםדחופים
 מלא ט?דוך: מסק ימר ונחלף הימר אשיהפומת
 שני ו9ל לסי יוערת 94לאי סעיפי לטיםריעית
 994ה הלא לאשך !כרי 4עת ?ם4טה נישי?נזיר:
 שהיל 92כ "לנישי ק9ר לסיריך: לאמות !סלףולא
 ?ייתמרש ד9הי.ע9ויף: 9קר סרסת'ם מן יום4טדם
 אש שסיכך ויסלה להקה ן4יי ביר לשרהןם5דך
 שקטים מוני "סן(ק 29ת לבעטוט נשקץ שלץילדוד:
 וכמר לסאות ליקשנות "9י צעק צ?דןך: עדינהם



(

טנק111אי%ן
 "נערת :מז קל, יסדקו: על. חף ;77ה מן'ויעיק
1  @b-~ "זרזיר )'

 .ואשיו 4יאץ ומם ,. י4איך
 ,שרופש סטיר להיי 44.ססים,!קרהם.זף%ן;ע4סי

 טשיש אלי משילות ן?הואי ישי ןה. קהלי שההו.וייקרד, וללךיך: שטיי(4ח%ר
 ועמיי
 ללבי חמס צ

 ימסיזד: יד ל4י9ה.יי8טי סשש"ו~יסטה נרצהיששר
 ישיי טז יףד:יוי

 ךכד nv~s ?ף 4ת *ה א.
 יו.-עלי1וך

 טמיעה . לריף אמדים ממר ן
 סע4כ שקיה : א: י: %לת_ש' חסי זאת.,בסרריסז,2ל.

 4"לן4ייי בוהעדדץ' חיך 1nR_- א. ועד לעיטךתא
 ושיקרן לשיסי 'לייףע*"",.'14י: הרעב, אשר עשבוסך?פה -כגנחתי נשי 2ת :לטים nsnem5 יוליהז'.4יזדי.וך:

א !הרר-(מסלוצ.?מזא  אאאכ ריבייך: ך9ד 2לי 
1a.?  ' 7הוכ, ולא לספיר שלנ ולי

 סל לסטיר %7ד,:
 ילסררשף שאשמם לקפץ 2שמ? 4 : זכוכוננזראשר שד,יסט" ץנם רעילים אהם3 ןיטת שיי .אןהתקד:

 קע%ץ בעערף מעשימ שון קלידיך: עלטסחי_פקירמ
 וכטרץ יותמה 5ק חןס-סדוקת: ששריומ!מ4ש""ם

 4ק4ף תלך%דיו חף ישטףף ששדשז ין.יי"
.

 סמהשץ ילדי טאך תרס עי נם ?4ןף ,רקמת 4הף י
 הכהן. יעקב בר יוסף תתוס וכקוף א"בע"ח

 ולא צסזב ,המעוך סעףצקה עם :לף לסי b~eDaT1,s "מה
 קלה טסזי4גי,6:עשוו:

 %יק?מדימ ?יק ומשך עפי
 ינקש9"לטלך ולא ?ףט-קלטרך שלשכוך: שלאחק

 _-נ_ל"4'1,ינננ
- 

 ' ____,_' .,;,_ , 1),,ן:1ע,) _ללולב
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 זנוניך: סיבית קאה הרכף סטאמ ננם משזלףוייטסף חידגד קליף שיישיר: קדרשד ו"ר2ר ששבללמרב
 שנותיך נהקגיס בחזנותה יזניק סלמת קיא אחדמך ך רי4.

 חוצות שטיש וכשלסט סדקא לשן שנפת הכית :וכניך
 עיירים ודים 9ס' 9גי9ק מץסי טע*ץ: לכגי שחוקוהגף
 2גךק יקרי לשאנך: סיים שהי לקרשך "9ריאשר
?לב

~suh קך9יך: *רע תשי ננ"שך סכך עאק'4לי 
 כ' יכד לטלכך נהוחילי יביראך צהרך nDNS לטלמטי
 אישך ערי ה42בי וכפרך לכבף מהרי אדליף:הוא

 סר סככי קיל תני ולולה ימם : רננקו הרכי ולוקדישף
 ורב והדר בברד 8ר9נותיר: טל ועל מלוכה י_ת ק-.2לי
 סי "4סי ןנם מדבר קאת וממש מגים מעעיגלים למה לעויניך: נתן והן קדושר נמצא ס"א נתיכך'ט'

טו*ץ:
 טש9י

 שת'ף וכן מיסרך מהמר לקיל שמש
 וסי ל9כף שסכי עליין פגי בשח : "שויך יספךוסייף
 קראי ועיר והמי סי' לע'*ןך: פוגת סטני נשל*סי

 2רי מקוננכן: *דול בכי 9ככשע *שים נ9י9קשנהן
 שרים שט צר טנא 9ה לק~ר9מןהי2ד "ן עד סלכךהגיף
 ושיו קקעה טרץ מכעי אשר שקריר לקנון יסחטויך:
 לכהונך:סלת

 זי"
 "קמי סםשי ןףיגסיעקולא מלהמם

 מע43נץ יג' עי ט*שי ומי מרמי עקיןך: וקמתוקריי
 :ם ולב גלים ומי ו4רל4 כמי נרישיר: 9שי8ן שלועל
 וקטים אירים ויין ןקרףסססד ו9י חייגך ידד א9*ךך: מורי שידי כלייירץ

-aYN 

 ממי : למשיך 4לי



ט3 באב לתשעהקינות
 בעני-ך: אור ~לא יעטוף טלף כל' 4ל3" סלריזכך9ל
 ט9ייק למשי ןקי ערי וסטקרשי טהרי נשי ןמנץציון

 מם4וגף כי וניל בששון ילד ןסי תלמי ייזש29יד:
 ע-ור טהי ומרינות מרכים שלת צית : שכרעוףומשנה
 לף ?קראל בתו צמי פד4סך סיון : קעי2יץ סנ4חות ס4יי57ף

 כף יכהןס,ים ציון : ננוגניץ בפישריםזס?טתחסטךת
 המון ציון : בטזניף יאמרו ועיר לשלם עויה יעקבשיביר
 : קייטך שגית קנות יי יזעיף ונם ןשרתיץ הטהכהנים
 גבירול. ימלו כי ונלעס תנליו.ע"מ
 סאת שאי שלימים וכי י4??ף 5סקלכות שרת ציןמה

 שעירימיאב יני ראמים נתני לקה לגסי :סטץ :אקזזר
 קשים קדקד כרם משיגיי לקסום לסיהיף: סיכלבתיר
 תפוש בצירות וגרהם בהירןך: עמי רמום יקוע שועפרוף
 ו5א לשלום יעקב קדוש עיי 9שם רכי ושכא9סיאים מזי ן4רן: תעצי כרות לסנון ן טר. שפוץ וסילףדיק
 זהב וציץ נסיכן שר1ז :עלי לסכי רטר יזומך:סיש4
 נמושת אותות לרז ףז4 איים ססרעו: קיש ושםוטפיר
 כוכבי וכל שיש שכךקד: משנה טלי ןרטא4 שלרףמלי
 ססר טירדתך: קו5 ?אי ושה קולף רמי כעשקשסק
 שבת תסיע ביךם שרים כקם רשעים סטהשסריך: כ91כי ט9פף 4שר קסם ועבי לואת י9סי5 טשוסיעה
 יגיף לסמן טכ5 זטךיף: יהלי הילהשישד

 4לי כרסי
 נבונים חכמת במחרז: צר לבא אכים סירגנשסע
 מכלל : ןקריף ציון בני נשחז קצינןף כאמרי סכרהביום
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 ספיר רא%תהס'שואף ישר רעלית שנא ליישמלסים
 למכף4ה קץ לאין עלזה קריה זת5ך זסך'ם זןא44דקךזף:
 %9ל מקים ואלון אלה רענן ועץ גכ4ה : זדדןף ירצוושף
 זטי דמעי עיף זים מיכי לסמן : 49רז חלליךסלטים
 ים לעסי יקעי זסךדו: ירמי קיים לסטיםנסרים
 קמר פמרךף: אשמים ושערסלי לן יתץ יסעילמה
 ביא בלי ומזבח מקךש ,4קכ קדום כשי ליוםפשרי

 ונשה 9רח ?YS מכ"י סייס בעטן נטע שטיקכהצרדך:
 לדיר יככנגף יצרר לאל צביה שיבי ןמוףיף:טשישני
 לכלנעלה סרך י..ה 8ר. נעילדד: כעל שכין פהוכדודור
 נישי נא?ןך: 41נוי לכל וש"ש שד"א תילסלית
 טל ז4כ אוירת :עלי צח יחס יינה רריששליסף
 אשסע סיום ואשיש ,שסח קציךוך: נד יוםבחט
 : אסיךמך ישלים ףר5ש תנוחה cri~j וקילססשי

 סגקסל. סחסזג "י יסק ינעלקינה
 לק א"ב p*D סיולמ נס תכועות אתי יתד תנושת וסתי יפר W"Dטקסס

 ועל. סלת סוגר ולכל עלי סלת דלת לכלסמקדיס
 יציריה* אשה סכי הגריס* 711אליסו

 : נעיל'ס כעל 2לי * שק חנחנתוססתולה
 ' :-קדך'ף צאן וגיסת * 4טש חשי אימין2לי

 : מךך'עק מקרש תעוף 8ל* שמרטי סיטתמל
 ז%יס* שיי געיתי 8י* משרמי יצן2לי

 ואקיש: סיטי זמי זטך* אשך ר9םועי
 * ררי ומם חשי * 9חיל7 הגיןעלי

 ק(נסדזךיס: ,בפמל * שסם אשי ועדו-עי



סד באב לתשעהקיבות

 יכייס* ותדיגי * "טיריס ולסי2לי
 : קמיריה ימזכס סיס5* ילי "לי5ו_על
 * ףכ"ריף ועיד 4גי * ילעיס סטי4ל'

 כסריס: מרו יעת סשר* אשר ישםתנ5
 * דכל'ף חרכן שעת * שלה אשר קבור2ל'

 : חנ?יס שקים ישם * 5סץ חשר לוחץוע5
 * גזיריה ףבו אשר * מ13ת ורב טסץ2לי

 ?%יס: .עויליס מ5ע* אלי נפיץועל
 . שלפיס על ישתקם * משנאן שטסת2לי
 : טה?יה נדיביה . חורין בני ענויוע5
 * ששליף ררך קליל * %מה 4שי פשע2לי

 שחורים: שזישיס * קפלים 94א1תרע5
 * ין'ס רבי יעין קסרשיס* ק51ית2לי

 : תכריס ששכן ההוך . מגרסיה רהטתועל
 ט4ריף. הסי כמי ףל5* ישי ש9ף:עלי
 : "קריה ושסע קשוב * לך ןשןעף "סווע5
 גכיל51. :5מס סו* שלמה, תתרו.יס נרקמי ותחוס מנועות, עטר עטר טמקלע5

 * בני מאוני טמרת לארץ * מ?אונ~עעי תתן קולשרמרון

 יי: עשני צין יתאמר * טרמוני נשלמי רגעקוטהלי9ה
 ןקם מקשוי* שנף"י םט4ה טפלה 4ני ילסלדי*ישירי ש4ך ה_תטש'לי כפנת* ענ..עך השיב אהלינה 5ך5א
 * נשוי שלח"י סחים ~(InSgD * טרוי ני וז9" כמשיעלי

 הייי כשטיפ חמייומי * יהי טת סכי פלטתיחניות



 נאב לתשעהקזזה64
 אהליבה דויי * שכיי את נשא ולחבור ולהסח עדוי*שת
 שנהפוך *( דיי זו 5י ידי לרחוק נדתי השני * זכקוי "קשינט5
 18ן צ "רם1ניי4נ"ףי ;?רפי "זעק ?שמליקה * שבי ארכף ו5אארכו

 4כאל4ף געקשתי* 3ן אני אהליסה משיבה ב:שכך
 * זכרתי נסני שי שסלה יושי * שנדפי ששעלהסעורי

 שיודים סטי חני * נרך"י ירבות אמת שףנרך"
 ונירף ?רפי* יססי :עסוק ישספו * נלשר"יפשעים
 בכמרם יטבה יליוכעיכם כסכותי* בף חשיעסיסך
 זאת נבם * ופא-"י ושישל עור לעהוו נשסעינשקך"י*
 וכמעם טטףם למטי ער עסך"'* 5א יעםפשעכם
 *כשבדרשי

 רשמוני* 4ור( נפש סוורצורז 3רם וערם
 ןקהוכזל : יי נזבלי ?"וו נתעקר . שרמ1ני סילם "זעקי5סלייה
 וערך שוממיתכ[ יראה * רפייתם 51 המול ד5על

 לעד ואל * שסלועם וראה מאוד עד "הצוף ואל יג45מם
 אכ5"ףם* טתשסרםןנסם נא מטס5ח(םלשאתןכורעינם

 * קדמיני ייסי ימיני סרש * ס%מושמהנשי4%מם 8טהשי

 : ן עזבני ציון תאמר י5א * % כסם 3י השובה נאלכו
 3ישישלהם* יוסשר כעין* יכןה שנרןערש לתליו. עונים וסקסל בכיה אנה עד 16טלסם"ן
 : ןר4שלכ[ הומי( יהכק" * עיטסרסם

 א.ב.עשק
 הישל: נשיף 4כנונינוכויבי * סקוטש קאשכ כחשכינו זש
 סשמדםנשאוקינה: ססשרישסא להקשרה שףשרה עיר?



מה כאכ השעה לילקינות

 דט4ה: יןלו מןלות ןטף שכט'~עקכ* סמרה שכף ם2
 פגיסם: וכמילקררו שיטה ראשם* ספי ו-רוד ?ל'ר
 4כ: 94ה בנימןלא צעקו * שומע כלא אכיתןאל עתירוה
 אן: הפה לא נאמן רוקה * יקרה צייק שתיר "ילו
 שמותם: הישח בתקה שקימיצכא לישו קיש רעז
 DDhd" יכיכביכם * הרי תרם סשסש שץף

 עגיכם:
 לשכחהוכלו: ש'קסשץ על * 4טי9טש צמק להראשיזט
 שתוקרעו: שיר וכיר ש' במרומיםןנל שיר השמוע ללהן
 ששים: נשטך אחים דם כי * מכעס הלה האימים מ"ככ
 עמא: עסי ססעלינ' יי * סרטן לאפיי גשש ארץל
 : לטיים אלמה שא?סמ וי * חתה מקיי גר-עש רגםט
 פליה: קדרה קהולה גן על * כחיר'מ 2ם לתילות סרנו9
 : טמיים טוון ?ף לנו וגרע שי * תחשה וכקש מאזנים גבס
 צרפו: דפרונו כעקלוימ כי * ורקדה פחד לכש קסנע
 לנו: נתן לא כמשה אות כנחל*כי דמץה הרידו למטןמס
 : :בש' עשנו סלתן וברלי * ראשנו עסי טוכם פוצ
 : משאפנו שעיי פסק וגרי * נן4ל ילא הרכן רכנוק
 1?'י: לעלים וגיס ומזל ילדיהן* בשלו חמנמותר
 צרקותינו: קל "כח שדי * שיבכים כלבית שנת ס"מש
 שסר: יאיר 4ם לרקמי *ומאיר חרולה קנאה לעיון גא קמ

 * יקרס קישי וסכומן( ' טקדט כחשי ציןמרמם

 ומשוב * ודלה ןסס'ש ןש5נהמטמר
 ליריי"

 חייטים
 שןה, י קה-יק- ללן והקף. !ר על "שברה:

ל'ריש5"
 ג וקיק ן9"ות :' 9"ם שה ?ןף שיזי שלחסים

1~9



 באב לתשעהקינית65
 וכף ' יי עיטה!ישקו-יש4:

-hw~ 

 קיר קח
 את-ציין עיד י ןנסם מפוב p_. קמוצנה עודן,שאות
 של- ;סם צין " ו'-;סם . ,ג"סר : כירושלם ידלקק
 ששיו זנו-יי ןערססה וערז קרקרה 401םסךכסיך
ןשמח"

 : זקךה ןקול הלה בה ימצא
 פסוק סמדלגיס "ל" וכו' לציון ובא אשרי, ו"ולליס ים ניעלעוטדיס

 בריחי. זאהואני

 קלה: ןהלגיף עדי כיסף ידשכיאשרי
 אי"יי: שיי ה2ם אשרי לו שככה העםאשרי
 לעולם סף ש א"סישילילןשןגוה לךיר.מהלה
 'יול:יי : לעילם41י שקף הנסללה גג "גי- וסי-ים :נ4י

 מאךוכהלל
 מעשיף כח ןש לדיר דור : קקר אין ולגדלתי

 נפך"אפיף ודברי הודף כייר הדר יגידו:ונרורתעי
 ,כר : אספרנה וגדלו יאמרו מךאפיף וגזוז :טקיסה
 טוים גאךץ ורחים סנון : נו ןרנ ןצדקתף יגיעורב-מוכף
 ן ידוף : לכלןךחמיועל-כל*מעשיי ן מדב :יגרל-חסד
 הרר יכירפיייקבוד להודענלכניס"רםונבורתץןרברו: יאמרי מלכותף כבוד : ןקרקיקה וךס?יףכל-טעקייף
 ושל- וממשליף כל-עלזתם מלכיה מלכותף :טלכותו
 ישי לסל-ולפופים: לסל-סנשלימןזלקף ודד:סומץןדור
 פותס בעתד: ם טת-אכל ממךלסמ ןטסה ןשקרו אליץכל

 יקך"הו אשר לכל לכל-קראיו יי קריבבכל-קעשיו: וסל-ךרעןיןססיי צדיקן לסל-הירציף ףטשק?טה-יזעיף
 : ןישיעם יוקטע גטתישן2סם 1,25ק רצוךגיטיו :שקסת



סו באב להשעהקינות
 תהלת : ומיד י כל-סרשגים ןאת את-כל-אם%ו יישומר
 יקי: לעילם קךשי שם של-?שי ריסרך "י ~רשיך

 ד(ללהץה: רעד-עולכם מעסה ןה בכרףכשנסנף

 : ך יקם וי_"חנ סיע יישבי ""ל לסייןישמי
 י" ןה ןקסא : ייראל חסלנה יישר הרושנשוטה
 מלקא צכטורק ץ הדיש קדוש ' בתלנ ן4למרןיה

 קדיש ןאמרין סן-ךן ןן ימקולין ובודו:סל"ס%ץ
 כיתשגקסהקךישעל-8ר%אעיסרסשסי9רוסאעלטה

 ספא צסאוה ך * "לקא ולחלקיי ל?למ קייש?בהרמה'
 קיל טהרי ןטשסע ייס 1ר4שטגי זקרה: זייכל-8רןא
 ר4ס4ו ינמיקגי מיקומו: כבוד-יי ?ר4ף גדולקעש
 לסריושמעה

~pr 
 פרקו ואמרין משכחין די שגיא זךע

 וסד: לעלם ימלך י יי שכינתה: %יה מאסר די-ךןקרא
 טסרסם אלמי יי : 4ל?למי"למיא לאלם )קאם( שלשמחיי

 מחשכים לצר לעילם שמרה-זאת 8בקינ4 ןושך4אסק
 ןלא %ת ןכפר ךחרם ןהוא : אליף לבכם יהכן עטףלככ

 כרששה : כל-חקתו יעיר ולא אפו להשיבמטסיהןהרבה
 %ק צרקהף לגל-קראיף: ורב-קסד ךסלח מוכקרוי
 לשכולים קמר ליעקב אלת תשן : ט9ת סה?הףלעילם

 יום י יום אדני ברוף : 4לם מימי לשכקיניסקר-גשק"ט
 משגב- עקף "סאתי ך : קלה ~שטקס ס8לDOe'-ל4י

 קד: כחס אדם אשרי ןצכארת סלה: יעקב אלהילנו
 אל"ינף הוא כריף : סיומזראנ4 _?גן4 סקלך * הושעה%

 תורה לנ4 ההן מןעהחיעים יף9רילנף לאבודושירטני



 כאב לתשעהשחרית66
 בתררתו לבנו ן*מח ההא * יתוכנו 4טע עלם ופיא9ת
 ולעברו רצונו ולעשורה ויראתו אהבתו בלבנומשם
 והי למסלה: גלד ךלא לריק ניגע לא למען שלםמליב
 תקיף שגימור חבלנינו ואלמי א5קינו יי מלפיף?צון
שערלם

 פיג'י
 יתנסה מיסה ונפש וכרשה וגיטה ואשה

 אשר הנכר פרוף : אודה לעולם א5טי יי * ידם נ5אסכיד :s-:er 5כען הפא: ךערלמ ילמע המשיס בתנסלשגי
 % בטה כי שנרעד ביי במחו מבמחו: יי והיה בייןיטח

 5א-אכת כי שמף יוד"י כף ייבמחו : עולמיםציר
 ואדיר: תסה יגדיל צךקו רקען חמץ יי יי:דרשקי

 תתקבל. נלי שלסקדיש
 1ל"מ. ל"ד סטן נינעי' 1ג1' גוים קרבו פ'161מלים

 -ה"ים על-של- לישה 9"%ף : וסי-אא4חיס מקליייש" קלן! "שקע פקללכו .לאמים לשסע גזיםקרבו
 ממרימם עי-סי-שסעםנמסה

 4ס"
 ~מעליקם : לירח

 המקו : ט?קם לבים סשע"פו4קפי געלך וסנריהםןשלכו
 וב51 וסי-לעם סשאךם סקסי ואלף סשטיםשל-4סא
 מ כשטי( כי-רותה מתאנה: וכמסית מגק אלהיכיהל
מךקן

 קטב למשסף: חרמי יעל,עם סור על-ארל וגה.
 ועתיויכם שיים קבם טמלכ ללשיה ?ם קלעהליפה
 נרגל 1קכח בסצךה ליה,ה קיש" כל!.ת"'למסחלב
 עם-שעינים נשכים עשם רשמים .שרי : איוק?ארץ
 4קםליקך יום כי : ירשן משב מ?מגעסרם שרוםוהוטס
 גזר" לזועת 4סליס שסרי צ?ז: לכיכ שייקיםשעז



סו כאב לתשעהשהרית
 לןלהןידמיאתכ*ה : ב?ךה לזפתלגפךיתוהןתהארצה

 "., קהךכלוןחן4ה'ם לקי יך.ר ?שלך יעלךלעולם
 מליכה ואין-שם חפיה ןשסגי-9הי: קו-סמי עלסולקיק ךשכנף-בה ועדכ ויעקיף וקפד קאת לרשיה %:ע9ך

 סלים ארמנתיל ולתה : אפם 'ןץ)קראווכל-שייה
 לבקות סור סגים עמ וקהךסה עס9עךיס !סיסקשיש
 שף ?קכא וש?יי?ל-ילקהו את-איים ציים ים ::ץ9ך
 קפון קננה שמה כניח: לה ימצאה לייית "רלעהשכם

 אשה דןית נקבצו של-קנם ויעלהיסטלמ,יקקעהוגןך"ק
 לא מהנה אעת וקראו ןהיה מעל-ק9ר דרשו :ךעותה
 קיא וייונו 5ה קיא שי-סי אוזיי ל ךעימה "שה9עירה
 מר- שן. להם י,"ה הר. גיל לסל ןה,א-הקילקבצן:
 וציה מדבר יששים : ישכנו-בה !ריר לרור ךירשוהעולם
 וסגי"ף "9יח שרט. עקרביה: ותידח ןרוףוסל
 וקות :ךים יקף טלהיני: ךכי 9קויןהוף קשץ'שיה והשרון השימל הדר ~Tc*-5ה הלכמן 3כוד ורגלגילף

 אל-תיראו חזקו לנמהרי-לב אמרן אמצו: כשלותונרפים
 * וישעכם יביא הוא אלהים גמול יביא נהם אלהיכםהנה

 ונחלים מים במדבר כי-נכקע4 אלן לשון יחרז 9שסקקי ,רי "ו "התחוה: קךשים ןאןק קן?'ם ת"ךחנה?עןאו
T בעף %מ לס49עי וצשאין לאגם סשרכ והנף :בעךכה T : I T T - : l r

 טסלילןררד וק?ק.לם : 41טא לק4" לעיי
 : ?תעו לאנרד:"מילם * והמא-למז 9מא ל4וע1קק41 לה ךשרא סקורימגרף

 לא-יה"
 חיות ומריץ אריה שם



 באב לתשעהשהריתד0

 !הוה וסדיי ואויים: !ללזו שם תוקא לאל-שלר
 ולשון על-יא'טם עולך ןשיכןן בינה צין יבאוןשבון
 לטרקה: :וין יקו יזויגוןשססה
 %א"ית ליצי גדלה למת מ3ל לקדט לשבס4לן3ך
 רוטך9ה 9סשיחית ?קני כלא מארצות עגלי זשני יאש

 כרעים נאנסנו . ס3שף9ם 99ל וקרלך4 כסם סלקנף שם"לא
 סקדוש מטלסימ סלמי 9לץ לטי ימוריםימשט%"ם
 יקי4 ומישב איץ ייזמי שמימ נרמה שהוא היאיריד

 ה4א קרומים: ?92מי ןזו ושכינת סקעלכשקיכם
 זילופו. אפם מריכנו, אמרז עיי איןאלהינו,
 ןוד: ח"ן שתחת 3על-סארץ סשע5 3שעיח האלהיםהוא יחו" כי אל-לב*% והשנת סגים וידען כתורתושותינ
 גף בתספרת סמרה לראות ט5סיני ג ל5 9קטק שןעל

 למקן ךפרתיד* כרות ןסטליל"ם ספץ מן גליליםלסעסיר
 סיקף*לסקמת וקראי 9?י וי-פי שיי כשלכורזעילם

 לף פי מכי 9ל-יוסי גרעי יקירי * %ץ של*ר(שעיאי
 טת-על כלם ויקללו יסר* ןקר שמף ולכבוד *ון9ול4 י9רעי טייקוני ן לס%9 : 9ל-לשין ""כע 9ל-ורד"9רע

 בתירתף ככיזיכ : 99בהך "סייד עד 4לעילסי היאשיף מטלכית 41י*3י *למ ' ' שיונסלכףרזף*ורזקולמץ[ןלי%
 "5יוי- לפיר נ וסו וחטמי : פד לעלם וילד ןודגה
 יהום. קייש אתך: ישטו טחד ג יחריף מהוא כים ץרליר.




