
 סח באב* להשעה מנהוקחפלת
 תפלין וטכיתים נעלית ומתעזכיס מכנסת לכהי מולכים נ,נ נפ'למנחה
 : נמתיית מדלגים סביו ימריץ עיפר כרכת ג"כ לכרך י: 1,1 עליסס,ומכרכים

 י"יטךה: ויךטל עוטר סעולם מלט סלטינו י טסהערוף
 1ט(מ1ריס. :ירים תתלים מ( כמתרית לוטי :תסל1 מס rh ממליטיםגס

 פ' 6ת'כו,1טריס
 ח"ק. סלן 61.טר ח2( )דף אשרי 17( )דן מתמיי

 כוי ננחר לתורס געל, ססל:ס ל*ותס ויחל פ' c'h~tnt ל.ת1מ,5י,יס
 שברך. מי לסםלתת

 'ח:מ 1ה,ה ללה 1,מי אלה.1 יאה את-פני משהוהל
 ופיך *דול בכח מץ_רים .ט%ךץ היצאך ףשר ?ע?ףט4ף
 הוציאם יך[גה לנאמר סקריכם ליאןאיריהיקה:
 ש"כ רהאךמה פנן מע5 *למם 4%יכם אט"לך..רג
 יט?ךסם וכף לעקף: ?ה*קם52-סרטה טפףסוךון
 ופרבר שן לסל נשךעמ עבייהףשי ולישרגלליצחק
 ו59-ס"ןץ סששמ 99וק? אתץהע9ם טךשהפלסם
 וכחם : ל* ךם(ל4 *העקם טמן אמרתי אשרכזאת
 י1י. לצט: *לת תי השר ע5-קמהיהוה
 9?אשכילם הללם וכגריסת ט59-לה ךהוה%-משהייאמר
 זנtnbc*-5 הץ אחא *תיסרלריכם 52-סי4תו9ף9סי
 לקמר בקין יהיה : שקרס א"אסרלאשים

 ןץ"
 לא::ע5ה ואיש : ההר ע5לאש ש 4 סיניןנצ?מי.קר כבע.

 %-יךע4 ןסוקר נם-סלאן בכ5-שקך 4-ירא וגם-טישעמך

94יי
 כראשים "קנים שוין"ף ו'פםל 'k1W לףיא: ?לן
 :היה כאשרצהף סיני א5-הר הע5 נבשר משהיטש?ם
 ממיעכ שץ4ן ודיה ימד : א49ים 5סת שני חדו וקחאתו
 ויקרח 52-פניך ו ןהמה תעכר : :הוה כשם מקפא שםעפו



 כאב לתשעהמנחה68
 טשמנ?ב-המרואמת: טרץ 4סן4ן רחום אל יהוהןרשךו
 "4ה ןגקהץא ןחםאה ופשע עו1 נשא של5ימ לשינצר
 ןל-שךםןןל-בנינןיםןל,2לע'םועל- ימת ין!1לר
 טס-נג ףאמר : ה.שחחי ארצה ויקד משה וימהר :ר4ץ4ים
 ונסלקתן ולקיאתנו לעיע4 כסלסמקשרץ-5ירי"יא 2ם- 9ק?44יי איגר ידגיולד-גא ועי4ז מןשצאתי
 נ-ת בתסל הנהלאמר

 ערי"
 כל-העם רשה 94שי-סייף קקי-סטרץ לא-94ר"יטשר וסלק" %,ה כלששך נזר

 קשר ה4א כי-נילא ןדלה ית-קערה יקרבואשר-8סה
 ינת'י נ' '( : עקד עץ3האן
 וקוטליי. ס"ת סל סכתנ נגד מגיטין מס"ת כסמגכיסין  וגוללין. ומגניסין מגלן.סי

 על- ןעשוטל 4גי לפני מערה אשר-שם ו(תףרהרזיות
 רתמכןה בה למסזיקים חיא עץ-סוים ביד-משה: ?סי

-aiND

 ערף : שלום רכל-נסיבותיק ררכי-4שם ןרפיס :
 למען חפץ יי וככ1ד: ןשר בשמאלה בימינהוסיכם
 נ-ףיר: תףרה י4רילצדקי

 11: נרכס סטפעיר יכרן מגולל, סגטל ויחל סספערס קלילתקוזס

 ום4 טשר סע51ם שף חלטינ4 ל טפסספד
 שקיץ מ*5יסכים יי9רימם יעף סייםילי-ים
 עב*1 ולמשיק נתגרדה ושבהמר " "יסזףקשריף

 : וצדק האמת ובגכיאי ע16ובישראל
 ג'ס. טווןניטעים

 רשל -,:יע4 : הי,נ קקיס1 קלטה4 9סקצטו רילףקריי
 4ירם- ויכתטדי אל-ןהוה ךמ4ב מסשנמע חון ואישארכו
 ססשי"ישכם שלשבטי לא מ : .מלא ל כי-?גהטלוךנף



מם כאב לתשעהמנחה
 3ן מארץ שמים 3י-גבהו : ?היה נאם דרכי דרכיכםולא
 3י קטסשימיככם: יקמסשבמי ט?רגישכם ךרסי*400

 סן-הש4.ם' השלג סלשמ ייקלעי
 ן?ע כגסן ךהצטי? ךקולקךח לת-ס"ךץ "ם-יירעףיי יל,ב לא ן4ל"

 לא- eD~ יצף אשי דברי יהיה קן : *גל ולסםלודע
 ךהצלםיח ססץתי -ת-השר "ם-אשה ב אלך:קמ!שוכ
 ההרים תוכלון ובשלום תעאו כ'-כשמחה : שיך".1"שר

 ךמחאמ-כף: סמכה ושיזו יגה ליגיעם וקרסי.4ןס*שעדת
 סעף _וקליף ססריר רכובת 9י"2 בעגה כשאציץ כמסת1'
 ששרו"יק 4" : ישונת לא עילה ליית לךהב~לשם ךס:ספ..

 לניא :ששמו שי-:קייגיק ובמה גץשי ישיףשטלף
 י9ז-סבכם אנישיגאשה"את ששי_י. לס*לירץ:וצרמתי
 3"ומזיק

-gaf 
 ולנקע: קץשרת ןשטר:רי ספייי ששי

 יסךישי ה9ר5 לאטד שלי:היא ס*לנמ בן-הנסרי-יאקר
 ביכה, 5ןףי%,:קש: ן"ל-'אמיהפגם עם, סולןהןה
 ובסך4 את-שבתומי ישמר4 "'ור 5פריסים :הוהאקר
 ומק' לגם י4סו4 מוריקי: a~pitaen חפע"'באשר
 אתן-לזו ערלי agi ומבמת משלם יוב ושם :ךיבחוממי

 לשך_תף על-:יעי סבלכם סגלי יקנו : ישית לאארש-
 של של-שטי לאיבים לי לית והנהזל-סקי-ת-שם

 מדשי 4-הר גהקיאו,ים יסריסי: וממזיקיםהכללטי
 על- )לוק ,נקיתם ש,טןהף מקל, כביתןשטחת'ם
 : לנשיךי "לי ההפץ עיד דקשך"ל גךכך קקשץ.ןיה "די וקם לשל-העשים: ~קרא גךת-תפלף גיסי 9סווץ.

410/נ
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 למיכל ס"ת מת,יליס ולת"כ *תלונות. נלכות סמפטילוינון

 שי-יועולסים ציי סעףלמ 9לד אלחיני ב "טהשריד
 סישר נעישה מאוטר ס4א9ן באל 4קי-סיירותעריק
 לייני היאיי חטה 9א9ד : חבק אקת ששל-רוחיי94קיה
 לאעש4כ?יהם טדסריףשחור שסי ו9ר ךביף א9ממ92
 דאל :י שסה 4י4ר %בת. קירף9ן( ןח9ז קיף שר(שי

 : י9ל-ך4רייס4ח9ן
 הושיע 4יש ושלובת מהנף שית היא בי 1ל-עיון?סם
 ייגרס: עיון טשקס ב אטה בר4ף ק%נ4*כטרדה
 שית י9טלכהת "קוף כשהיא ש"להף איטי 2שימי

 לא:מיקור 1ל-שקאו * לון4 ב2ל 4טמרהלכא וששיחףדור
 הךשף4שו4ט טפם חת-ונודו*שי חסרים עיי2לא-ייחלי
 דיר: 29ן ן חסה לריף * ן4ד לעילמ 2רישלהסככה*

 ליי'קק. הקורש ארון רעו גחך ס"ת יימ טרמגט מחרבעטערדער

r~coו*ומליס 1'( )דף עסרס כמנס למתפלל ועומדים ח"ק, *ומל 
 כקלסי תענית טל רנון עוטרים תפלס, כסומפ ועננו 'רוסלס נכונסנחם
 לרופנו, ShtJ כין ODtD נפנ' כרכס עננו ,ומר סתפלס כתורת ,r"coכחור.
 וחתר מלום, סיס קודם כהנים ברכת וקומר יצומצם, ננוגס נחםוחומר
 ק"י. עלינו, ו*ומריס תתנון, ,ומרים וחין התקבל. קדיש 16מרסתפלס
 לכתיסס.ונפעלים

 כ,כ פ' תל ולס לילות. סקר ככסל ערכית מתמללים באב ט'למוצאי
 6'ן S~b וסמכדיל, כממ"ג כ,כ פ' כמו65י מכוס SD מבדילים כמכתכ6תד
 כ6כ. ע' כמולכי מלכנס ומקדסיס סנסמים. על ול6 סנר על ל*מכרכים



ע הלבנה*ברכת
 : פמרוקים סזק(שכךמשל4ה4 אתקשה קללו יסל_ל4יה
 שמש קיל4ה4 : פל-צחוו של4ה4 זל-סיץ%ושל4ה4

 צנף ח4א % ודיק את-.שנם יהללי סקרם: תעלחשרי סש%מוס*י" ש% בלייתי : ?מי זל-לוסעו.ום"ל~הי
 !4ב,ר: )לא סק-?וגן לערלכם % "אמידים!4כרא1:

 אשך וכוכנים 'ירח שצכעעךף מעשה שמיףכי-4ך5ה
 %ססקכנ4: 4בן-אךמ פי-תיפינ4 בתגןכרננתה:
 4קר כעולם. עלך סלקינו ך טסהבריך
 זל-צס4ם. חיו וקרוח שיקים. זראכממאירו

 4ת-חסקיךם: ושנו שלא לקם. ~Tc וימןחק
 א"ת פיעל . קונם לעש,תךעון ושרחיםששים
 קעסירעם קין. לסקוסי היטהרת,ירו[ שטחמרש טסי וללעגה * טסתשיעלתי
 שם צל ליוצרם רלסטר * פמוסחלחחמךש
 מךשט: ססךש ן יתמה שרוך סלכמ[ויסמר

 בר4ףביראף: בר4רקינף. כרהץישץ*ג"סבבן4הףיצרר.
 כ56כעותיו(. ווקף רק ננרכיו יכרע מלי )ויוסר ג"פ. 61וממ מלננס ננגרינקי

 לנע וכיל דאינו סנ4ץ* ר"ך שאבלג"פכשכן
 : להקה בי לגע פל-אויבי י4כלי לא זף *זף

 זאבן: ירמו והועף בודל ומחד אימתה תמל.עליסםג"פ
 תפל: "יקסה:2ליסם יקפד יידל זיקף ירמיזאבן

 : וקהלם מי ושראל קלףךוד
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 :מ"11,!היישלים_עליןם:ןיחשוט*וסשקם

 טסן: יויךט5 4לק5 5נ4 :ופי מונ 4מז5 פונ מפןגשי
 יקסץ2ל ססיימ* ע5 יד* ?א* ןה סבה שדיקל

 זה הנה * האילים 5ןטר או לזוכי דודי ת9הס4סעות:
 : מסרטים סל מציץ סס5נא קק שסלן4*קישלס טסרשסד
 ילא ןשך4 ץ% לא "ים . "kPSSF~ ך?יו?י?4א

 "ביסס יגי למקשיי
 : קויי לסימרא ורף סלוף חשי שסר : ןךם בחדש כבמאמתשרשמים

 דיה: 52 טסרממת סטך?ר מן עלה זאתמי
 פגימוע לטלאות יבישו .ואר"י אח"י ע טלש4ןו ופיזוימי
 ססייץ. ?אור הייקוה אור ויסי מעופ. שום ךוויה ו5אסן%ה.
 טעוטה' %ם שדלמדז כמו קכאשיוע. :סי שקעורקאור

 ששרדים מ%ךא וןס9*ם סודלים. סןאות טיפ-קל*4אסי
 : שטן טלקום לויד כשת א4"יהכם ארץ-מי?קעמף

 : עזרי אא עיגל-%כים6*ן אשא לקליתשיר
 5מופ א5-ותן : ש"מימןאךץ לשה והנה שעם(ןרי

 ןשר4: שויר ןישן ו5א ינהם לא הנה שמרף:ט5-י,4ם דגי

 לא- סאקש יוקם : ןס?ף עי-יך צלף קנס "נףןלי
 טת- 1ש4 טש5-ר, ושסרה בלה : ילולה ךבסלש?ה
 יבוי ישרי-צץ"% בהמ'נסשף:

n~UD כעך*שלח : 
 עזי: יר"ש "5ל4ה4 טקרשו קל45-א5 ,קלקלה
 וקקע *יהי ו*: נרנ לליהף ?נוירפייהל5וה4

 "לקיווץ 4מסו5 י הלליהו : וכיר ?,כ5שופר"ללוהו
 כלקויה: !ה יסלל י4ש9ה יתריה:. נצלתם "לייה4 שגלילי-ש4ע ןל5יהי ועשק:כטעם

 1נ1/ בנגינות למנצח ס"ו, פופ1ל לנטר1כוגוגיס




