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: ב^ת;נגהו השפו  לאיידעוך ועל־פפלקות אשר בשפך לא קראו: כ׳יאכלאת;4עך)
• ל ק ^ ׳ ר ל א " ו פאר־ ^ ג ו ל ל ך ו מ : ק _ ן נ ^ 
 דבר כבוד שסך והצילנו וכפר.על־חטאתנו לפעןישטך: לפה ־ ׳אפרו הגזים איה ?*לייה ם
 דודעבג1ים^נינו^תדם־עכד׳ך השפוך: ר^באל^יך *נקתאםיר ב^ךל ומעך^חותר
 בניתםותהו * ^^^^חךפחםאשרחרפיך::,! ואנהניעםך•

' - ״ ^לע1לסלר1ר171ר'נס^רתהלתך • ־ ׳ ־  י

ת בריתי שהרי כלחשדדסזת בטלק ססזם םקזד׳ מ ן ואתה קדזסזאק אוסרים ואני א ו ^ 
 ישרים סססחי לב זאוםר קריש נסור דש סקוםותישאק טהג׳/לוסר תתקכל בקדיש סל אחר הק׳מת ערבית ושחרית על סם
 שכתוב גם מ אזעק ואשעסתם תפלתיותסעחבאצשחללהיות ב0חנא> שבת אין אוסרים ףהי טעם ולא יתן לך ואין סבדילין

 על הטם שהרי הן אסורין לםעום כל1ם אלא םגרבין על הא1ר ובםחנאי תשעה באב מברלין על המם בלא נר וכסמים

 ננשחרית תשעה באב

 מברכי] סאה ברכות כדרך הימים ףש אוסרים סאיןסברבין סעשק־ז לי כל זלךכ׳ שדרי הזלכין יחםי] זםנרנ׳ן על
 חתזרהזקזרק פרשת תתסידכס־רה זאיןצחכק לשטת משנה ותלמוד ואין אומרים בזמירות מ מלך אלא סתדילין ברוך

 שאסר ׳זד כטד זטםרק פסוקי רזסרד, זאיט אזמר סירת ףזשע ועומד החזן ומתפלל בשפה רפה עד גאל ישראל

 שפנה קעזרה לתשעה באב

 אתה יי אלריט ואלד״ אבזתינו אלד׳ אברהם אלר׳ יצחק זאלדי יעקב האל
 הנחל הנב1ר והנורא אל קלון גובל הסריט טובים וקונה את הבל והבר
 חסרי אםת ופביא גואל לבני בניהס לפען שפז כאהבה פלך נואל

 קזורזפזשיעופנן׳

 זכור איכה אנו שפתינו אךאכופעפיפרוןשאפתגו אות׳ אוי
 השםועניפתנו אניאנפוביטלאיתכיפתנו ׳ איקהאביכ׳תנופהנו
 ארוכת תרזפתנו איכה אהבו בהפתנו את הךפתנו 1

 חךפתנואצוברוחט .׳עלעואפרוחט יטה ו/היה כאיש נךהם
 ואורך וורחם וכור אורחם ונועם ברחם םנן אברהם י

 • * ד : • > : •י •י : ו י יי יי ־• ־ ; י ־•

 ברוך אתה ״ סגן אברהם ־• אתה גמר לעולם ״ בחיה בתים אהה
 רב להושיע םכלכל חיים בחסדפה׳ה םתיםברהפים רבים סומך
 נופלים ורופא הוליטטתיר אסוריטוםק״ם אסונתולישינ׳ עפר בי
 בפוך בעל גמרות וטירוטה לךטלך טםית וםה״ה זםצםיה לגו

 ישועה בקחב זנאבן אתה להחיות מתים:

 נראה לפו© לסין הסלנה וההגעה נמו והטלתי אתכם מעלהארץאני אנפו כי מן הסמים הטלות והגעות הינו טלט1לוולות סלתניפה
. אנפו כ׳ מן •־.סמים טלאי תניפתנו הייג! הטלאים ט ת פ י נ  והתמי־ה. או יפ לפרס טלאי לגג] טלה ימיןוגן כזה האופן אני אגפו כי טלאי ת
 מנויךיס מהתמידים סהמ תונפים ימקריכיס יום מס םאמר להם לא אריה כריח ג החכם וביםעיה לא תונדפ! הכיא מגיות ם1א יןטרת תועכה
 וטי • ונתםך לפי!ה הפריס אינה אכיכי תנופתט ופרוס אינה כמי איה המניזת סהמ מכ-איס ומניפים נמו העומר כפסח יםתי הלחם
 נעכרת שהיו אר1נת תויפתנו • נמו םדרסו ןל כראם הסנה הכיא1 לפני העומר כפסח ט־י םאכרך לנס תטאתנס • וסמי הלחם נעברת
 סאכרך לגם פרות יז^ל) • נמנא! םיןרכטת התמירים והמנחות התנופה האלה הה ארונה ימרפא ליפואל . אינה אהמו נייפתיננ
 את הופתט • אהילו לסו) המו גויס וכא עם אלף דדךהוומת!נס זה על פני נל איזמ יסכן נאסר כאינו וי/חנרי הפומונים והעניות ה1יז
 ליןים הסדר ימה מהאלםא כיתית םלהם לין* להם לסינית מכל אסר כהרי י ימי ית;ההרים! ותהי לי אם לא להם לחכמה . !הכוני-, אינה
ת ניום מלער • מ י ע  התו טיס כייפתנו היט הכית מיןדס סנת1כ ס מפף עלמ נל המס את הרפתט ס־די מהדפים אותנו ויץל נתני עלינו נ
 חרפתנו אכו כיוחם יעלע! אפיזחם מהרו לרכר חרפתנו כרוחם ויעלעו תלסון כליעה והסהתה נמו !אפרזחמ יעל^ו דם סהם מגיאנ

} עליהם כריה• ס • ר אורחם סהיאאכרהםסניךא איתן האורחיוטגנם תנ  מט/יזאסרוגךיייזכגיסידסרא^ לנן מ
 טזלתט

 ברוך

ף אינה אנו םפתיני ^  י
 למן אכל נת! ואני
 הדיינים • זכור איךהתאכל*
 •נסאויןגהםפתיני• איךאש
 פעמי מליון סאפתיט כך
 הגרסה נטגה אך אט והפעל
 נטר ממלת איך מלסון איטי/
 והתאיץ־ םמסתמס ט המירה •
[ ץ איט טח פעמימרו  א

 מהלטת הסמים גד^גתיט
 נלו^ר הםחתתט לסקםמית
פתט י  וסאן* אתכם • הסמי עג
ץ ספעמי מרין  למן עגן* ע
 הטנר הסמו הגלחתגו סהמ

ץ יםא ענפה • ע  יסראל נ
 יעתה כא הנורת עליו י אג•
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 נחלתנו בגי בלי סס מרים • הינז הנוים הפריכים מיזם בגי נ1י סס המ מריס וחופרים נחלתנו ובת! סנתוכ נחלתנו נהפכה לזרים •

 כתיזםגיס כמאפלי ה *תיק ע1כרים • נימ כעמי) לגמר הי*;!!כריס אנתט כמיזסניייכאפלה • כגת כדייין סיללגת כריס • היג;
 גטנרננר כנת דייק היני מטר כסטיאיגי כלעז ימללנת עפר כריס היי איליס מנגחים סהמ הע־סיס כהס הי״מית • ננזיבכפר •יס פון •

̂ סהי! אינייס 11ונדיס אימתם •  גלה כסימת סיר איכרי' • הינ* כלה !הפחית כסכיל הסמכה והחפי תהמר היג1 עי) העגל איכרים • המ יסר
 כלה כעכריז־ו נגרים כעכרתו
 כלה יסר:! סנ'עליהם המסילאי'
 והה נגרים כדים ייופיס כגל
 הע1לס • כחרות אף היבריס .
 הטיס סהמ ״כרים ינאםפיס
 עליהם נמו נל 1ה הגרו 1 עייין
 םוה נתיןכט יחי־ • כלא הין
 גמנריס על ידךתמנר עמך-
 כלא הין • לננריס לנאייני'כמ>
 לגאים להופ־״ע עמותיס אלן
י ע י  •סר:) םנ נהם למע ן אחי !
 סניךאו כניס וי1י0 וכל לםון
 חכה• 1טר לעקרת כן מתים
 סהיה יגהק כט מאברהם סנק'

 אכ המון גויס• יהוכים
 גס גרים ני׳סני ממנות אחר•

 ני נ״לתני נהפכה לנכרים •
 אנהנ! נמי היתומים וי^-ים
 נחסכייםאיז לנ! המנוי 1ההכ;או'
 מממנות מארגני • גדר נ;•ת *

 על דרך גדר דרנ׳ כגוית .
 להפס־ט יאומנו' • היינו יארבו'
 סהמ אומנות ימנרלו ת אותנו
 עתה הם רייןת גס נ-יר אז-זרי
 אתונות • היינו ם־קבה גמר
 איתר מה םכתויכתורייים״מ ת י
" ימים " י י ננ ד  אני את הארי • נ
 נאמנות גרר!נעל ניל! ע ל גנו
 יתומי יסי^ םהס יתומי הקרין'
 נאמנו• וים ניסאהית נ־ןיזזיר
 ת[ף נדר נכי מאימי נאמנות -
 ולכי ניסחא 11 נ!נל לפיס רנל
 על התורה ייינ! נמר אומר
 אמוטת הס החיךם ויתירות
 נדנתיכ כקינות מלכי מ*־יה
 כגרם אין תורה • 1נרר גני
 _ תאמי נאמנויהס מורה סבכת'
דע נרם סליםי ממנות • ניס לס!ן נ1רס נל©ן חנמיס מרי גייסי .  ותירה סכעל פה םהס דכזקיס יהד כתאיתי בכייה גדר ונעל עליהם • נ
לא  גרע וחסר הג1דס והמלואי םנת; ליסראל כחרס הסליםי ממנות מהי1ת נגה־ נמנה םנםגל! אומרים עליהם ני לא עם כינות י>י) עלכן
 יריזמני עיםהו • גערה התטת • רק הה נמנים גערה ויוה סופה וסערה • גלתה גילי •סורי למנית םנגסת יסראל ג^תה תנולי לג!לה

 למטת םהיא מינה נמה גלמת • כאלמנות עמנו לריס לשון תרום הריס והריק י סוער מתבן ג-ידוס לסין הפסוק נהיים מתנן כמו מדמני •
ה י ענ  סיסינ! ים להסתנל ני כעל העניות האלה תפס סדר הקינה מזכור הימה היה לנו • הכיטה ויאה את חרפתנו • ביאס י
 ראמנה תפס חרפתט • סניהניזלתט׳ םלםז ׳הומ״ם ננגר יתומים היינו אין אכ • דלת מימינו ננגי־ מימינו ככסף םתימ •
 יייידנו דכק דאנה ורנזה נכאו • רינה ל1מר נאסר כא! לגי מימינו רכק כנו דאגה ורג1י ני המ גמאיס ונכםם עליהם תתעטף וימ נרינים
י ע״תה ל1 ומי דרכי דח־נ'ס11נו' ׳סדזהעל פ׳ המרדםמםאכערכ כיער כערב  ל קנית מיס לסתות ועדין לא הה נותנים להם • דרך י
 מנינו י*רי*ת די־נים ונתיכ אחרה לקראת גמא התיו מיס • םכםנלו •םיאל ויין הולכים חנל ישמעאל םייה דידס סל -םראל אידו 0ל
 יגהק אכיים יחוםניס סירחמ! עליהם והן ארחות דדנים לגמן דוו- - והיי מאכילים אותם מלווים והעניים מיסרי*ל היו רעביס גס ניואים
 גמא גריל אחר אכלם המלוחים יהיי מוביאיס להם נח־ית נפוחים וניתנים איתם אל פיהם נסמרים לםתית וירדת נכנס לנטנס נאוכות הדסים
י האנוריית 0גי־.נ\!ם ער כפרכ • ומ!ניהס ואיתר להם ת• גרס לנם ; י  •כקע ומיי־ מתים לנ; נתנבא עליהם יםעיה םגם יהיו גילים נ
 עם •םיאללין־את כמאהאמלגים כני יםיאל אחיכם היה לנס להכיא להם מיס ולהםקית כמא • דיכ דאכ ר!כ 1ה ים־דע:) סנמסלן לרזה
 נמ! םאמת זנרעס לכרנה יפרנדיס הללו אוכלים כתכ ומסיכליס כסר נרוכ • !ה הדיג ראכ הנאיכ •םראל למן ראטן נכס ־• סרטןכמארכ
 י^נא • היה נמו הסרטן סה״א כלעז הפיסה םיןמ־לארה סעימרת נמארכ בתיך המלטם שצי . דרך ריזיע מכלות תמו! דרך קכהו נאדכ
״ סהיו מבמת תמוז והיי ב}ם מן הבלמים נמ׳ ספרס ימירה כח הגויי! מנ3י/ א1ת! נםגכלנב יגלם ע  דמוע והיו הנםיס מיםרחל רימע1ת נ
קז נסכיל ר!כ 1־עונו' דוכי חלקיס  היזא כין>זזי הננכי'• יוהד* קן תבואי לס״ מי־הרות דהר1ת אביריו • תנא! י!הר• והלומ׳ הקן• נ׳ נא י

 אסר ילוכא! לסון לביא גס ליפ סהמ גולים נהולנים כררני אותם ש־־.מ ומלק־ם אותם כחגים ונלכיא יתפרת נק1ם עליהם לט־פם •
ר י  4 11 ״ נ

 נדזלתנו בני בלי שם ב1ךים במחשכים במכפלה עכוק קוברים
 בנהבלגק סזללותוירים בלה כשמעת שור אכךים כלהבעברה
 זיו נכרים בחרות אף חוברים בכה בלא הון נמכרים בתינו

 לגברים׳ לנכריםל;אי*יםפוסתים יח״תםלמביתים
ה תחיה בלא יוכ;ללהושיעעםווזים דרך מפתים וכור לעקרת  מ
 ב׳ןםתים בטלטהץזהטתים׳ בחן־ אתה ״מה״ה הבתים
ן ישלמו ככה ף •תנו לך הסוני םעלה עם קבחנ׳ סכה יחד כלםקרושד. ל ך  ך
׳ ' שנאםרעלידנביאךוקראזהאלזהואםר קדוש קרוס קחשי -  י

: לעסתם כרוך יאסרו ברוךכמדי׳סםקוסו י•  זנבאות סלא כל האר־ן כטרו
 ובדבריקדשךכתובלאסו־! ׳סלוךיילעולםאלדיךעיוןלוזרוחרהללויה !

 ל־ור וחד נבליך לאל כי הוא לבדו ברוב וקדוש ושבחך אלרינו בפינו
 לא ימוש לעולטזקך ביאלםלךגדולוקחשאתה

 יתומים גס גךם^ה^בומםנות גדר גוית להפשיט האומנות גם
 ןמראיטראמונות גדרגבידגאוטינאטנותנךעגדששלישיטםנזת

 נקרה המנות גלתה גולה וסודה לפגות אמותינו באלמנות 1י
ש סןןךמתקכהדוש למה תהיה ת  כאלמנות ענונו ל
 בקוטר ברחוק קדוש ואתה קדוש וכור עקב בבטן ותקדוש האל
 הקדוש־• ברוך אתה ״האל הקדוש י
 אתה הונן לאדם רעת ומלמד לאנוש בינה וחננו כאתך רעה ובינה

 והשכל
 בימינו דבק ךאנהוךגוהבבאו ךךךךיעיתהלוי׳ובאי דח־י דודנים
 בהיבאזדובךאבםךטן במארב חבאו ךרךדמועמבכיותתפווכבאו

יכאו:  •דוהךי קץ תבואוךךכ׳ דולקים אשרילבאו כמחירי



ס יבאו!יוני האימה נגרעת. הסניית הינז האימה מינתה הימנים(הילוערי© י י עת הסניית ותני ת!דעת אני תתפ י ג  יבאו זדנני נ
 י נמוסהיאמייעתםיזיםההדת • לתהתהיהנזועסלדעמנלותרטעסיזועםלנתחלהנגדיסהייאתחחדעמעםץןםסג
ת יסראל • על הו^ונליס ס  איתות זכור זוקן עדגה המו אביהם מנאמר 0 אתרי גלותי היתה לי ערגה ואוזני 1ק) י מזיז מיודעת זו מ
י חייתי הלמלי יין נהכהי״לנו  הלעז החלט הלעןנמי לענה >ר!ס. נליתרהםבעגיי־יעי מלחם זתאנג הלענה 1רוס והסלט לסי) מל• •

 הבהילנו נאיפ) המו כתי

 !ב^וודזניננדעת ך.שנ:ת ,זםגיבודעת לטהתהיה.בוועם£.עת
 ומפיךדעת זכור ווקן עדנה יהוןמ׳דעת חונן הדעת׳

 בחך אתה ״ חונן הדעת־ י השיבנו אבינו לתורתך ודבקנו
 בם׳לותיך וקרבנו מלכנו לעבודתך זההוירנו בתשובה שלמה

 לפניך
 עלהאיבליםהלעןהחלנו ה?1ביעגיהרזניזמלהסבהלנו הייתי
 ךןלוםי:!ן בהבה׳.לנו הביא ההןלים ארי ונהמו היה הורם א0אם

 חלונו השאת והשבר לנוזלנו חיו חמורים לוחלנהלא הנה לנוי*
 לנו רעות השבה למגר כס ישיבה לםהתהץז כרועה שבא /קךר1

 נשכהוכורךעוזנהושיבה הרו^ה כתשובה י
 ברוך אתה ״ הריזנה בתשובה 1 סלח לני אבינו כי חטאנו מהל

 לגי מלבני כיפשענוכיאלטיביסלהאתה׳
 םזנריםע^דלשם שם;שיאי רהט יאובר כפיםין כז.יעךוץ לוהט

 יתינחרוחבחטא;אפוףיהם יי״גלס הוד בתולה טקררזתפהם
 ייחטוםטיר שהט סקשריבשש״הםייעאקולנגהם כדקרו זעבוע
 ליזם•• לחםבעלבלמליח תטזרנולישילוהלטהוזהןח^כזלשלוח

 וחםעטךאלוד .וכור בריכת בטן יסלוח הטלבה לסלוח י
 ברוך אתה ״ חנון חםרבח לסלוח ראה נא בעניינייריבח רבינן

 יגאלנוםלבנז מהרה למען שסך כ׳ אל גואל יחזק אתר. ;
 אביתיני״יכי ־וח.טאם תבלנו ואת העת בכן בסול וקוץ נבלנו.זכור
 גולת ס^יר.קבלנו יכיר להכריעכפלס וכות הר הגבלנו ונח יחכלנו
 עלחבול הכלני וכרה דת בשב׳.עי עילגי ב׳ לא סבלנו: סבלנ'ו.'י.סוךי
 אלוהינו אוי אליאל למה תחיה כי_שן אלעיךה יאלת׳שן אלזצךקתך

 כהלל׳ אל יכור יפת תואר להגאל גואל!שראל
 םכע!,) הזיהמ' והנאפוף תהע|

ס היי כתולה מקדחת י נ  ם־יו לי־,ונ1יס אהריה םב!ה נמםלו לוינה העחכת £ף נעוריה ק עזכו כרית:!קינו לק רוח הנגזר'זנח ועזכ אותם • י
 פחם • סםכר ונטל הוד הכתולה ונחםבהתקדרות פחם י ויחמיס טור םוהס • לםון הסרה 1נלני כמי ויהמוס נגן סנה • הסיר טור הסהס סהו̂י

 מפל לנני גיו ן היקרים הממלאים כפז ואכניס נאמת ״מעסרי כםיסי"חם תוסכ על מה סאמר םהלה הסיר נל התחלנו' וההדורים והקסוטים
 מהאכניס ט1נות ימעםירי עם סין לסין עוםר הינ! אותם םהיו תעםיריס ענתס •מקסטיס כמיני הקסוטים כםםי הינו כערב סכת יחם סהייו
 מחמים להן חמק וינא קול נוהם • נדוזןר! םטע לחם •נמו םנתוכ כנפםנו נכיא לחמנו • ם•-.׳! האויבים דוקרים אותס • וים לקיים על דרך
 הורית הניסיזא מעםרי כםםי לםק מעפר םבערכ סכת המ נוטלייהתעסר • נתו םנתויכמםנינמה מדלייךן עםרתן ערכת] • והטעם סאמרו
 חג-מ׳ במסיימאי םהסכת קובעת למעםר והבה כע!נ1תיהם הסיר טור םהס הינו הסדר היפה מהם סהי' תעםריס כיוס וי ויחם להם ^נלו'
 סעי/י•. לא היה בידם להנין יכנפםס יביאו לחמס • לחס כערכ למלוח הינ! התירם םהזנרנו לתעלה נסהיו כיער כערכ האנילויכני יםמע1
 מל1חיס • תמיר נולי סלוה • נתמורת המיס הנוזלים ממי הסל!ח םהיי מתיקי' • למה תהיה ככן לסל1ח • לתה תהיה נכז לסלוח להם 1יה הנכי,־
 ותוטיננ ונו:! והסעתך£ה •!נוי במנת בטן םהיא ננסת יסר:! םהיא כרונה כפרינטנהוקלוח ״ אבותינו זנו וחטאיתנלנ! •ננגראטתינו
 חטאי ועונומיהס סכלנ! • והסך הלם!) דרך כבור לומר זכו •ואולי פרס המחבר 4־, העניות אבותייחטאו לסין וחטא את הכית זט יתנ) עם הנף
 רפי זני םאנהנו עונותיהם מנלנ! • רל העונות םהיי עוסיס אבותיט אנחנו סמנו התבלין כהם • םלא היו חונ!אים כערך מה םאנהנ! הרכינ*
 אםמה ו ־.>ס1נ! פסע על חטאת והימ עונותיהם כבלנו םאמנם הקבה פ1קד עון אמת על בניס אי) זה:!א נסא1חוי) מעסה אםתיהיכידיהמ
 ילא •תכן ל>מי סבלנו עונותיהם וםהם מבד עבמס 5א היו ראויים נעונס ני וה היה עול ח> האל יע1ית מסעט • ילנ] איתר חטאם תבלנו לפון
 תבלין או לםון תבל ה!א עיכנו חטאם עם חטאנו • זאת העת כנן בסול וקוץ נכלנו • 1עתה תגרי' עלייהדין !אוי כעת ה1את כסול לסון סילון
 תת+ר וברכיי רכותייבסילוא רלא בזע ימא סול וין־ץ הנל אחר • נכלנו היינו נבלים נבאבייבברקני וקונים מהנרות הגדול!'• זנור נ1רת ספיר
 קבלנו שהיא התורה • זכור להכריע בפלס המית רחמים זנות הר הנבלנ! םזה הזכות יבריע נף סל חובה • זנח עזב א>תני • (הובלנו כתו
 וחובל עול • נסתמנו על חבול חכלנו תפני הע!) תה00לוהתםנ1ןםהיו נוטלים לענ״ס בינתי הםוא^ייעל עפר ארן ביאס דלים •!נרה דיג
י מסה רכייםהיה םביעי לאטת עולנו ני לא םנלנו • היגנ ני לא סכלנו עול התורה נליתר לבן  סניפי עולנ! הוא נווי תזכור הרת נתנה ע

 סבלנו •מרי אל ונהינו לסו) קינה ונהי • הגי אריאל • לתה תהיה ונוי • עכליס

 הסבורים הלומי יין • הכיא
 ההנו״ים ארי ינהלט הניא
ל  היסמע^ם נקראים הגרים ע
נוםהנרארי יהכיא נטט־נגר : 

 ־ סניןו^ ארי םנאמר עלה אריס
 .תסכט • ונהלנ! נהננו בגלית ״
ז י  היה חורם אכ ואס למן מ
 4}קי' יתרם • היההווגאכ ואם
ס נסחאות היה הורס לפו)  י
 הריסה ופרגה • יזלוג! • הםאת
 והסבר לנחלנו • לסי) נחלה
 סהסויוהםכר היי נחלתני ומנת

 טסנו • המ המכריס ל!חלנ..
 לסו) זחלתי ואירא • על סס
י •$נ1 רעו חסכה  *ונרי'נתנו י
 גתגו כס יםי״כה חסכה נל!'
 עלה גמחםכת מדת הדי)
 העליינילמני להפיל נסיסיכה
 סיא הכית תקיס • למה תהיה
 נרועה ונו'םהלה נקרא רועה
 •םואל כתו םנתוכ רועה •110
 האזיני סיא!עדרו נסכה • !טר
 כנסת •סו:! םהיא רנונה וסוכה
 4הכרחמי״ סערים היני
 הפסו' מוטי הימה היה לני מכריי
 נתנו •ד • !יגדל סס סס נסואי
 רחם • נלויםם כמגרים נדל סס
 יסר:! םגקראי נםואי רחםםהיי
 םם לגוי גדול • ואיתר נמית•]
 נןיערוילוהחםכת• נת! סימין
 ה מערוץ י^יכ כתגריים ק
 מרעןהטהס םהיאנטכינגר
 > ותזנח אח כחטא נאפוף והם
 • ותזנח רוח גכוותינו בחטא
 נאפיף נמ! םכתוכ ותמ־ זנוניה

 וני'ונאפופיה תנין םריה



 כייזריגז
 חרסים

* אר6 5סוןמך ואסלה סחעכרנ! 1יוס ארס סהככלייס היו מפתקים ז * ׳ ' מפ^׳ 5 ; * מי ^ עמ־יים מ ׳ ע ת  עבדים זהו ה
י היןדרפ מאיכה רבי/׳ מיהודים םהתעוללי נהם העכריס ׳ פ ל צל!ה ע  האתלליס •חלקי ואבית • מאגם בחירם.־

ל 0פמתיהםלי*למ-בי*תתסוקמ*ריסאותםכניגבי מטותיהם םלא היה יופי נ״פיכחנר• דם • םהמטפיס אותסלגא *  תיןרוכ עתי מי
לירם • כי מנע*/תמו החסיייימחימריס יעים המ ״מגיס טפס להטכיכס כמקום עקרבייוגחםים ומסציכים  יסו1 • חסיי מקים עיךבממו
 אותם כמרות ריקים אין מים

׳ ••• ^ננו ״;עגני ביזם עזם תעניתנו.בי :  ברזךאתה יי גיאלישראל* י
 בזצרה וגדולהאגחגייאלתעלם:אונן־מע6םזע וזפלתגו ואל תתעלם
 מבקשתנו היה נא ^קרוב לקזוענו טרם נקרא" אתה תענה כדבר
 שנאטר־יהיה טרמיקלאו ואני אענה עזר הם מלבריסיאניאשמע כי
 אתה פודה יטצילבכלעת צרהיצוקה -י• • ברוךאתהיי העונה בעת
י רפאנו״אלדינוינרפאהושיעניונישעהכ׳  ערהובושיע• י
 תהלתינו אתה והעלה רפואה שלטה לכלבכותינוכ׳ אלרזפא רחמן
 ונאטןאתה׳ ^כךיםהשךלילזם*^ס^זלקי]ואב:ח;ב;אעט
 בחירם חד־שיס מקרובעטי בצ.יךטהסדי-בקוט.עקךב תטו ל!ךס

 חשבלצידס בבולשםינ׳לנידם חטאבח׳בולדם פורק אין בידם ־
 מידם רנשפשמחלי זרפח חיל לטה תהיה וירע באח לי ולא תרפאני

 םחולי וכור רובעםחולל׳ רופא חולי *
 ברוךאתח יי רופא חולי עטו ישראל־ י ברך עלינו ״אלדיני את
 השנה הואת לטובה ואת כל טיני תבואתח ותן ברבר. חחח יחצלחח
 בבלםעשהידינייברך את שנותינו כשנים הטיבות והמבורכות
 בנפשיני טיבימ;אלחו ללא דבר טוב מבצר שיד וארבל חלבר טיב
 עדצולה ארנטנךבר טוב רשפי.קשת כעסק ש_כר טבעו בךברעד
 תשיעי דבר טומאתה בשלוה לכר לצוק הטלבר י הפרבר באשונים
 בפנים משנים לםהתהןה בבשושנים טבעיר עשנים זכור בלית

 ראשוניםנ־טלמבלך השנים־ כריך אתה יי מברך השנים :
 תקעבשופר גרוללחריתגי ישא גס לקבץ גליתני י

 עורנו ידי עכ־כמרו לעב יתןעזלכבולמתטילהחעב יתןןשועתי
 לחקבירכעב ״ישב במאלב טבוח גדיי מעיי ישבוטלעיז בעשור
 עירללע0ד< נחתותקב בילעפוחרעב׳.רעב״שףישל/אלמלגש
 הללי אל לפהתידהב׳וסראל הקיצה:ז_אלתזנח אל יכור׳ח
 שבט״.שראלמקבץ נךח׳:של_אל: כריך אתה ״ מקבץ נרח׳ עמו
 ישראל י חשיבח שופטני כבראשזנח ויועצנו כבתחילח

 ותמלוך עלינו אתח לבדך בחסר יברחמימ בצדק ובמשפט ״ברםס־קסתכעמקסבר-
 טונ היה עי ששכרו עליו התנים
י תסיעי רוכר • נםו־כרו כסי!) לשלוח התרנלייהינו לסלוח  ורםפי הקסת • טכעו כמיכר זו היא הנםיזא הנטנה סננזר עליהילמות כמדכר ע
 דוכי • המרגלייםהיו תדכרים ליםר:! לב1ק המדכר גום להם הגרה להיות נעים כתרכר י המדבר נאםוניס לםון באשו) לילה ואכלה מהתהלכו
 .כאפלה ברנתיכ דרך רםעים באפלה בפניי משונים םהקכה לא הראה להם פגים רק היו כמנודים • למה תהיה כנסושנים סהש יםר אל

 םנקרא חכנלת וסיםנת העמקים מבעיר עםנים שבערה כס חמתו זנ!ר כרית רו)סיניס וב1'׳
כ כמר! ליפכ • התחיל עורנו םהוא הפסוק הבא אחריו • (ידי היוד םקנל העניות דרך אלעא ביתא אחר התכק  עורנו ידי ע
נ הנהתהענןטתרו לםזןכתטר ננמרו • ליעכ להיות נתעכ • ית] עול נבול תת״מ׳ להת עב • ע י ר  תראס הפסיק • י
 מתפלל(אומר האל יתן עול בכול לםון נבלי כרזל ממימי להתעכ י להפחית ולהתעיכ אותם מנליסומתימיס אותי • ית; ישועת•
 להעכירכעב• יתןיסועתימלי־,עכירא1תסםתנליסאותנונעבבלומרנענןכלהוהולך • ישב כי/אזיכ טבוח גיי״י תעי; • יסב
 כתארכ לטטח כניו סהם גר״ תעיו ״ ישט מרע"( בעםזר עיר ללעכ • ישבי מרעים היינו המרעים(המשחיתים כעסור כחרכן
י םא! תהיה ללעב • ירו ניחת ונ('נל1מר נאשר •  העםירי םנתוכ בפרק רבי אליעזר מעשרה הרבנות עתירה להיות נחרכת •
 : יד! םל־גר ניחת!תעב ׳םראל בזלעפות רעכ • רעב יעף ישרי אל • כלומר הרעכ והעיפות מישראל שנקרא יםי' אל י תרגש
x עם הרי'?ל!'לתה תהיה נמיסר אותנו כימריס הקשי! ה:!׳־. • הקיבה ו:) תזנח וכוי* ) י  *ררי 1 י מרנטת הטיס החוקי'מהורי:1 • למה תהיה ג

 בהם אבל עקרבים!נחסים היו
 כהם חםגלגיירםככולםמינ•
 לגידם• והסבו עדהיסורים
 ון1ים לגיירם לקסרס ככ51
 סמינ׳ הינ! האבר תהכרייסנתן
 כסמינ׳לגיירם • לםקחנמיס
 מע״ד • הינו לחתוך א1תם
 לאברים יחותנים להם האבי־ ״

 !מענים אותם כנל מיני ענוי •
 ונל זה מפעל העברים יעס
 נבל נמו הנפריייוהענרייפאין
 להםם(סת!םר ורחמנות וררך
 אוץ• ונחוייכ! לידם פורק אין
 מירס• מידם רטפם מחלי •
 לם1]ר!1כםנסוותנ1ער •כלו

 נתלחלח מחלי החולי םצי •
 ורפה חילי הנח סל• אחז אותן
 רפי!) • נמה תהיה וטי • וכור
 רוכע מחוללי כלומר אתה הבה
 םי)תה ממלל׳ וטי־ מספר

 יובע •סיאל • בנפסגו
 1הז הפסו' הנא אחרי1 כנפסינו
 נביא לחמינ! • גאכי״ם נאליזו
 ללא רכר לסו] נתעב ונאלח •
 היו תתעגיס ענמס ללא דבר
 נמו הרעבים סיאכלו העםכיס
 וקלחי הירקות המופלגים סהם
 נחסכים ללא דבר • ט!כ מכבר
 ם!ר וארכל הודבר • ט!כ הייז
 יייסהניח! אותו נמבגר סור
י ארבל מ  וארבל הינ! םנהרג כ
 בכייםלמ) כלא הסאיר לו םריר
 • ט1כ היה ת׳ םנהרג נאמרו
 טובים היו חללי חרב וטי • טוכ
ר טלה אתם נדבר • טוכ  ע
 היה ת• םגדבר והונח'עד 0לה
 םהיא בכל נמו האומר לטלה
 מרבי • כלומר א׳תם סגלו נימ•
 יבנייםהלכו נגולה כבכל טובים
 היו מאלה המעונים בכל מינ•

 סגוף ועטי בעת החרב) •



3 (, * 
• וכלזיזעלסיהתדרס ר  נסים נלה ככא אתם תלהתיחריז •גסים ראפ הפמקהכא אחריו • • ילםייאהנימסימןהענייתלפ• ^
 םלא המ מתידזדיס עם חנסיירק עם הפטתת והנסהא בליז נבא אתם סהמ כאיס כעלייזס מלהתייזדה 30א יייתתיחרים עמהם .
 ני סטי*/ קנה םנב1*־אדן קנה הפגומת לייזר׳ז • (הכע!ל1'תלם ני כמסלול חי רל״ז וזירה • כ• היו ויניס לבעול כמסלול יזו- ונד מהכתולומ,
 דליה חידה לםון חחת נל1 כפיריה *־ערה • כהופקר סכט לחרב סהיא יזרה * כיי! אהנרה נמו אי*זה • ייזדה ונויכארבעה. ספטי נספגו

 ננ1נר כיחזקאל אוכעת ספטי

 נשים5(הבב'אא^םםלהתיחךה בי פנויות קנה אותם ל:חרה .3*
 בע1ל1ת3לטןזגןרלוה^ה'?יבםסל1לחרךליו ח1ךה 3לוביחידה

 בהיפקד שבט ל?זדה 3ל גיא ^׳רו אתרה {גלתהןהוךה •
 ״ יהודה קהלחיגשןט באלבעת שנןטי ש_פט רמה תהיה בקמים

 להישפט בןןטק;הושפט יומר קישטשפט אוהב הכןשפט־
 ברוך אתה' ״ מלך אוהב צדקה זטשפט •• ולםלשינים בל תהי תקוה
01 ^ י *  :זכלאן^י^בלםברגעיאנדז וכלאויבךםהרהיכרתי י

• ותכגיעאותס בטהרה כיםימ י • ) • 9 1 0 • • • * * 

 שךיםלאטזנאו םרעהבגזןדת לקות טבןר^פתאךטזתגקךרו
 להטותסךיןךליםגאדרו לרבאגתים רשתות סדרו לאםותםלא
 ןדר1 יגיח הךר קדרו לא שלטו בגדרו לבן לא ;הדרי, .גהדרי
 להאדים פגי בשדים לפה תהיה בלוחטיךיריט וטלחיטטזיךיט

 וכור לאישי הסדים זהכגעזךים י
 ברוך אתה יי שובר אויבים!םבגיעורים • על החסידים
 ועלהצדיקיט ועלגיריהצדק זעלפליטתעסךביתישראליהבו
 רהשיך״אלריגו ותן שכר טוב לכל המטחים ב־ששך הטוב באמת

 ושים הלקגו עסהם לעולם לא גביש כי כך בטחגז סלך עולם ים
 כהורים טהטיאתכנוקף נשלו מח׳תרוןכיךלווםטעוןנחשלי טפי
 גורת מלך גושים משלו מי האםין בנו:נשים כי בם נםשלו בה בצע

 כיגאשלו ומקים שלשלו מפרום באש בשלי כאקר^שלוי
 ילריס דקים ב׳ר_סדיקים לםהתהיח^יס רחוקים ־ולא תקנה דחוקים
 וכורישישתםצחקים םבטה לצדיקים ברוך אתה יי משען
 ומבטח לצדיקים־ ולירושלםעירך ברחםים תשוב ובנה אותה

 בנין עולם מהרה כיסינו־
 וקנים נעו םסלר אננתם נחנו קרים שוחים לגנותם נשא קינה
 לאלף מחנותם נחפשה אין טצוא ישיבת גנתם נביאיך באנגתם הפך

 םנגינתם נשקדיעל^לותם ו$סוא.םוניםםנגינר/ם־

 הרעים ערים תחלי/
 הםםקהכא אחריו • לאמנאנ
 מרעי סימן הלי ננעררו • נאסר
 נעדרי •ימתו כרע הת הסרים
 נאילי לא תכאו תועילסין י־!*מ
ת פ ר נ מ  לע!ית ת0עט ת
 נלימר כסכי/ עמת הרין
ת םיזיא כבליל פ  מגדל נ
 העליון וכל האי־תייסכהי יימלך
! * ^העיתרין דלייכםביג ר י ע  נ

 זההעוןגאדוולםק ארוך.
 ליכא נדגים רסת1ת סדר! •

 לרנא העג״יסהתגאחךינרגיס
 מ־רו ופרס! הרסת״ת • לאיןית'
 לא גדרי• לאמיתס יאתרו איה
ן ולא תנאו להם נדר ומחסה ג  י
 •תסתו' • וניה הדר קדרו • הגיח
 סהיא קלסתר הפג•' הרו־ סהי׳ז
 •}דור קררו• לאסלת; נגררו
ן  • נליתר נל זה היה כסכ״ל עי
 יינדרי' סלא היי תםלמיס אותם
 •נארוז להאדיםפג• נסרים •

 סהמ פג• להכיס פניהם נהוגים
 למה תהיה כלוחם עם כגיך
 םנקראו •ייי•'•• יתלחיס מזיייס
ל  . י מלחים י/הכנק הפעיל ע
 דרך הזיותכתםפט הפייטנים
 וה1אלםיןתלחמה״ סהתזייים
 גליזתיס עתנו • וסו לאיס יכו •

 בחורים ואס הפסק •
 מחטאת סימן האלפא כיתא
 כגוקן! הותים גםל1 למן כי יפל

 1תיך• מה יתרון כי דלו •
 הכהוריס וממעון גמייממעון
 יךםך נהםלו לםיןחלטיונרית

ןונל הנחסליס אחריך תפי  ני
 גורת תלך תלט םל עולם
ך ו  גיסים יתנן לפרמ על ר
ך ו  הוייתההלוםיס ננסים על ר
 עמי מגסי! תעולל נסים תםלו
 ננ1 • או נסים לםק טסה ימלויז
ך ר ד  • סהיי ריחיךס א1תם נ
 הטסה נחכרו סלמזץ כעל חיכ1
 . תי האמין כטגםים נלגתר

ע נ• גמםלו ל.*ן אסל• 1 כרכי • ג  ננוגסים נאלה מעוללים זנםי' כ• כס נמסל1 לסין ממסלה מהכנק נפעל על דדך הזרית • מה נ
 סהי מסגניס כהם נמו ענפי האילנית הנאחזים יחד • ונזייךס םולםלו אסורים נםלםלאות נרול • ממאם נאם טםל1 על דרך ממרום
ן כסלו • כיד המריקים ומענים אותם • וטר •םיםת לג<ן ןי־^הכמוגםםכ ע ןם נלסון הפסיק ונערים כ  סלח אם• נםלו ילרים רי
 גם ׳סיס• כלומר זטר הקימות • מהאנשים המ מבריקים סמך • ןקגים הוא הפסוק וקנים מסער םנתי • נע! היא י־.גון
 תסררהענמת • נעומסרו־אגנתס • הינ! נמו םדי־סו בסניזז־ין סודך אגן הסהר סהמ יטמריסנחני עעלה1י1א מקינן םהויזנים נע!
 י^רר אגנתס םה1א למן אגן • והניסחא האתתית הוא מסדר • ונפל סטסי'ברפ1םים רכים 1גס נתימרים קילמוםים בי לא הביט
 הסופרים הלגזנית תנזנות האלה • נהנ1 נרינו פתחים לגנותם • לםון ברו ל• ודחה • וים לגרים סיהיס בלםק •-.פסק ־ םהיהלג•
̂ תגינתם • הינ! החרס והמסע־ £ז סהמ חנתיס גרזליס נמו םרו־םו םלעיכ נקראו החרם 1התס״־  לקנ!תנל נוחה להגן עליהם • נםא קנה ל
נ אין לה פותחים • נסח יןנאעלתגינתס םהיו מטניס עלינ1 •  נםפותיזםכוכויתורה הנלגעםונמ־ם־ם וכיון םסגרים בדברי תורה ם
 גחפםה נלוינחכםה דרניט ונחקורה • כ• אי) תנא נת! לתנא ׳םינת ניגתס על םם פייסני' ננוס כמו גבתו' כבוס בינגה • נביאיך כאגגתם

 *׳ נס נביאי ם היי ת׳ ופני לסגת הגדת!מספר הסנהרי• ועתה הפך מנגינתם • נסקר עול גלותם ל©ן הפסוק נסקר נג1ל פבעי ״



 ׳ל •< 3

 פנגינתס

 ז

 סננינ^םךביד יזזירדןאםד לפהתה^ה ^רבםקפיד
 _מ?זאי'' ?ייהעיד י ובור ךם זתלול ןיהךבד אללי ל?ך

 גיד ירקי מבםאז נ3#ת על מעברי ?וקר* ם^יכת
 ^ע^יתםהינלי^זנזרי^בבח לכןםשישלבשכח
 3#תמדו ?גי ^םע^יעיכרי סול המימית בקדר׳ חברי

 הביתהמ^בןםסכוחךבית י"קכ1תהרהוב$ ג3;ת.
 ספק1כףוםקז/אבת בסלה§לא3ימ

 גפלןןעןרנו ןהו'3דכי:ה עיני ח^תה היין בן בךקח
 ^גיהעללתב״גיתגבדת

 ןגם על £לה אני בימה
ה בערן ןסיך׳ה ר  $ל;׳ סוף ^

 ןזנןי.עךיחףדאי.היוסריז
 פרקה דיןבץףה

 עפו עלראשי,יד1ני
 עור נעררן לעורר םד^

ק מנגינת הכיאזם לתה תהייז מ־כ םי*6 0עפ ייןנןסיי ע1 הי/לתיד נ ע ל ןויז־ה נוןגנתגו האכיד יזךכיי מ י י י י י י  רביד ״
ת יזין,! סלסלת התלנ*/ מ ס זטר להוכיד להתסיך 09ילת6 מ  16 המגיד $ה?3מ־ עלמ מפא•. ןטל רם המסג על כסו/ ו
י המירה סנקואת תסיכתנפט גכור? נכבו/ רכי ד תנק* נסכו/ • 0נעקר תלנ*/ וזן• ע5.ני ענרו י אתה אלוי דזד• ח ח  ת
ך מ ס ה . י ג ז ת י ו י ק נ /^גזסלכי י טנ ו  •0ואל*מו3*ליהסימכממי9;כ^ינרנת^^ןע^" 0בח יממק^אחרי
 סמאוגי עוכרי •כתובםתעוג*
 ?י/ב] סהוא טעו'נעל כמחמריק
 עם נזכל לקיים הנוסח •{הנכון
׳ ג י ^ ע י א ת  סמא^י נליתר ס
 לסין סימא • הגוים העוברים
 אי/י •קחי הסיתזני לנאן טלטול
 ני0 שיזי •מאוס נעדרי חכר*
 עם הכיעל דרך הפסיק סליןין
 אהיה נעונרה על עדרי חנרך
 סכזתתסנית דכיוי על ידך.
ן לך ייני סתתמסף  סםי/ כענ
ל תסטי/ לני] סניייז ד נ  ת
 ןהכנוה נתיתהסתנל כדכירז

 סהם הערס תקדנ* ואםק וםני >
 סטיוהננלגו נת! וימםלגי נטר?
 קיאותמתמתףתתחלפות •
 ספקו נף לסן הפסיק לירידת
 יתעדו אכרי נל1ת נקתכרז ניןו

 ולא תעח קרסולי גם לה
 ןיז ו/הלי/ הפסיק הנא אחרת
 ןפלה עטרי/ ואםג! • עירנו מ
 העין סדר האלפא ביי/' ברא&י
זנק  הענמת כמג דמיה ו
 ליתר כנסת יםי־זל כמג האר]
 הינו כאתנע טץמ1£אר'פי־ויא
 ארן יםראל סכאת$$היקזכ •
ה לסי) תםנכ לדך י נ  ו
ל תעינק  רעיה פעיל לנקבה י
י חכתה יזון כן נ  1תיי?אה • עי
י ואתה חזון נ יז • נל! עי  ןרני
ן כרכיה סננא  ןקייה סהיה כ

 ?1 חרכן כית התקדם םנאת י
 פתח לבנק ילתיך יתאנל אגן
 כארדך • וכית התקיס נקרו)

 לכגי] • פלאי גלגל חנגיה •
 חאיתה נןהיתה חכרה נחכאז
 יתסתרת^נל עלמןעדפלא•
ט •יעללת למן הפסק עיני עוללה לנפםי ליונית ןנדה כגזניל החנתה יינית החסרה • םנתםטאיי״ז נתן י ד ג4געמוי/׳ו ע  הגלגל ע
י  סאת'כמריכה נמכרו כיו/ חסתונאי 1ה על וה כאותה םעה תםוס תעסה סהיה ג1רי על חנתה יזנית לסין תננה ימהסר נליתיחסרה • על פנ
 פרת נופנו חסי״ריה •י כך הוא נתדרם נםהגלה נבקר אדן כג• תםה הלים םהיו חסידי עלמןנפהניע! לנהר פרת קננו כהונית ידיהיםיד)
 יאתרו להם האותות ידוו לגי תניד ניוינדנתייעל נהרות ככל יסננו וטלי יי־.ס הסיכו איך ננדר את סיר ה' על אריזת נכר • פלגי סיף זנר־יז
 כעוזיסריה • י־!ס הין ןונרי בקיעת ים סף והנסים הנעסים להם כייןי קדם נאסר הפחית! יסדיה• קחי חטא ס־ליתנף סמ־יה • פחח מחנן
 אסר חטאו כתסנן יולי תעני) פלגס כגבעה ונזאר העבוזת תחפני ופנחס תכף סדיה • היי תגדיקיס עליהם הדי] כההתס נועגים בסד זיו
 עם זה איתריס ןה שה גורם מה םעט םלא הותר להם • פנו יערי חזיר נסה׳ ו פיםפים טלפיהם כתי סנתכ'םעיה התתקרסיס יזתטהריס
 אל הגגות וטיוהמ אותר•* איה חסויהס פנו תעסה עתה היתהלנירה • והס פתי* יאתרו זה עם ןה ני תעםה העריות וחטהנא!פיס היה
י על הר גמן הפסק הנמםן־ אחרה גוז הנ תהאלפא ביתא גרו םאוני מדיני הםאנים מהמריכים ודנים עמר* ת ט ג  סכה ליז/נודז־ס נ
ר י ) נוכ ע מ נ• גמתו נבט־ י*לות חייהם עו  כתתו נגיכ לעילוי זייני הינו םזונרים כעת ההר כן נל העונות קריזי תאתס נסנכר הימים ו̂י
 הגהגימ אסר הןיו םאול כאלפיו • נ1ר ננרת לעורו־ מדני נליתי אתה הגנו־ תתים פעלך ננרת נל עינותינ! !סתרת אתם לעורר עליננ
ז סהיה רן עתנו יתוניה!תתנכא על נל הרעה א*־ תג+ז אותג! אן ת״ י ה'  זזספנךס היעיםהרניס אותנו • כעק עמי כיתי כי ייני ו

 הנייק! עליהם היי]"אמרו נייק הוא הי• אי/ה קלים הכבדת • נליתר הקלים והנכים םיזו עם הנםדים עליהם נאתר זק י*גס לא היי-, •
• ̂ ״ ונס)ו רדידי תעלי םהיי) הכית תקדם םהחריכ! א1ת  הנט־תלס) נכגרהכאת א1תס לתעלה ונכמ־ • ימעריי עריףני נלימר הפםיטו ער
< ! ן  קרבת תי סכא אלי ייחייתני הסחיתני י קראתי למסכי גכעון עוד הס ורתונז לםון ורם תיס נס הס נוספו על סנאי נןרס כרד יתטר סי

 ןןךפ^יג^להבדה
 עשה ןגהםי!גןרא לבכיר,

 על^גיפכת ג§ציהסיךה
 ןוזד הט שילי יזלף סיךין
 פעו קקשהערןה לגזחי•

̂נרו שאיגי םק;י  ן^לוזר זג׳ין
 ^?תו^גיב לעםודזדיגי

 עדיקהיאן: \ עמק.קםיבי3יבןדי^י
̂ בא אל!׳חריסגז  אתה ?)לים הכבךת וםקךיי ירקוני לןךבו

 ^ךאת׳,ל׳י^ביג^עק עורהםיזךםונ׳ קולי להשםיעבער׳בהנריסוני
 קוםי,עב1ריברזתלהקךיםוגי קראתי לםאוזכיהגןה.רהוגי ו

ו ך<ןית כ׳ בתנור עורי כפרן  לבה רוח א#ינו לטבה קבר
 ךבתכיריחזקאל לק1ם כסי קרן
 7ארל:בי?ר'ליס7חםך9ח י ז

 לאיר*,קםלובעס^אידך,גםרן
 ןאהונ^חייךם^גויאסח1

 להפתיע נערכ הנייתוני אס הייני תסתיעיס לזרע ׳סתעאל סהם כערכ סיכו^ לע1־נו • עט כהפך והיריתיני • ל מןהגרמהסזנ•
״ן לנדיןנים . אן לסן עגמותיהם יגרם • סהם כואבי ערכ אנלו עגתותינו • קומייענווי כיתל  אותי סחיטה תפוי־עת עם י
י תוני נליתר סכט ׳סתעאל הה איתריס קיתו עכוז אליט!אנחנו אחינס והיי תהתליס בהם וידכר! כערתה א^יהס /'(/נגלו להמיתך  העו

̂י/גתח • ̂׳נעסנייייירנ̂י  4גה 00 אפינו לטכס פתר! נאתר!העליתיה! אן על נייןיז ׳ ״ *




